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Алғысөз 

 

Бүгінгі  заманда  мемлекеттік тілді жоғары деңгейде меңгерген 

бәсекеге қабілетті мамандар  аса қажет екендігі белгілі. Демек, 

халықаралық стандарттар мен тәжірибелерге сүйене отырып, ЖОО-да 

қазақстандық, сонымен қатар шетелдік студенттерге қазақ тілін заманауи 

технология, үздік әдіс-тәсілдер негізінде жүйелі, яғни деңгейлеп оқыту – 

заман талабы.  

Бұл ретте   жоғары оқу орындары   студенттерінің  даярлығына  

талаптарды күшейту, сонымен қатар қазақ тілін оқыту әдістемесін 

жетілдіру және оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік әзірлемелер  

сапалылығын жоғарылату   өзекті мәселелерге айналып отыр. 

«Қазақ тілі» пәні  мемлекеттік міндетті пәндер қатарына жатады, 

сондықтан жоғары оқу орындарының гуманитарлық және жаратылыстану 

бағытындағы   факультеттердің орыс бөлімдерінде оқитын студенттерге 

«Қазақ тілі» пәнінен арнайы оқу құралын дайындау аса маңызды мәселе 

болмақ.   Оқу құралын құрастыруда  типтік оқу бағдарламасы басшылыққа 

алынып,  В1-В2 деңгейлерінің талаптарына сәйкес  құрастырылды.    

 Авторлар «Қазақ тілі» пәніне арналған типтік оқу бағдарламасының   

мақсаты мен міндеттерін оқу құралын  жазу барысында басшылыққа 

алып,      ғылымилық, жүйелілік, пәнаралық байланыс қағидаттарына 

негізделген.   

Оқу құралының мазмұны 32 лексикалық тақырыпты қамтиды.  

Лексикалық тақырыптар әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби, 

экономика, денсаулық және т.б. салаларды қамтиды.  

Оқу құралында ұсынылған түрлі инновациялық жаттығулар  

коммуникативтік біліктіліктің  лингвистикалық, әлеуметтік тілдік, 

дискурстық, стратегиялық және мәдени-әлеуметтік, субъективті біліктілік 

сияқты компоненттерін дамытуға бағытталды. 

«Қазақ тілі»  оқу құралында  ЖОО білімгерлерінің өзіндік жұмысына 

арналып тапсырмалар жүйеленді. Өзіндік жұмыс тапсырмалары   

қоғамдағы түрлі мәселелерге қатысты білімгерлердің өзіндік  пікірлерін 

қалыптастыру, қазақ тілінде оқу, түсіну, ой қорыту, талдау жасау 

дағдыларын дамытуда тиімділігі зор.  

Типтік оқу бағдарламасында берілген грамматикалық   тақырыптар 

мәтіннің  грамматикалық құрылымына қатысты  жүйеленіп берілді және   

пәннің   мақсат, міндеттеріне сәйкес құрастырылды. 

Грамматикалық жаттығулар білімгерлердің тілдік біліктілік 

деңгейіне және ұсынылатын лексикалық тақырыптардың мазмұнына 

қатысты жүйелі, өзара үйлесімді жүйеленді, студенттердің тілдік нормаға 

сәйкес дұрыс сөйлеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік берері анық. Оқу 

құралында грамматикалық тақырыптар біртіндеп, сатылай күрделенеді.     

  Оқу құралында қазақша-орысша тақырыптық оқу сөздігі 

жинақталды. 
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№1 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Қазақстанның әлеуметтік-

географиялық орны, әлеуметтік-әкімшілік бөлінісі. Елорда. Ірі және көне 

қалалар.    

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП:  Жай сөйлем. Интонация. 

Екпін. 

 

 

  Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Қоғам, құрлық, мемлекет, шекара, теңіз, ойпат, өзен, тау, жер, 

шақырым,     аумақ, астана, қала, аудан, кент, ауыл, халық, дала, 

әлеумет,  аймақ, батыс, шығыс, солтүстік, оңтүстік. 

2.  Тәуелсіз, егеменді, әлеуметтік, ерекшелік, артықшылық, 

экономикалық.  

 

  Мәтінді оқыңыздар. 

 

      Қазақстан Республикасы  Еуразия құрлығының дәл ортасында 

орналасқан. Қазақстан жері батысында Жайық өзені, шығысында Алтай 

таулары, солтүстігінде Батыс Сібір ойпаты, оңтүстігінде Алатауға дейін 

созылып жатыр. Оның жері кең байтақ.   Қазақстанның жалпы аумағы  

2717,3  мың шаршы шақырым. Қазақ елінің шекарасы 15 мың 

шақырымнан асады.   Егеменді Қазақстанның астанасы – Астана қаласы. 

  Еліміз Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан және  Түркіменстан 

елдерімен шекараласып жатыр. Ол жер көлемі бойынша әлемде Ресей, 

Қытай, АҚШ, Үндістан, Австралия және тағы басқа мемлекеттерден кейін 

тоғызыншы орынды  алады.     Қазақстанның осы елдермен экономикалық 

қарым-қатынасы жақсы дамыған.  

          Қазақстан жері Батыс, Солтүстік, Орталық, Шығыс, Оңтүстік болып 

бірнеше экономикалық аймақтарға бөлінеді.  Қазақстанның  үлкен 14 

облысы  және республикалық маңызы бар екі ірі қаласы бар. Сонымен 

қатар  елімізде  85 қала, 160 аудан, 176 кент, 7719 ауылдық мекендер 

орналасқан.  Аталған ауылдар мен қалаларда 17 миллионнан астам халық 

өмір сүреді.  

           Әлеуметтік мемлекет елдің саяси және экономикалық қағидаларына 

сәйкес барлық байлығын, ішкі мүліктерін,  ел тұрғындарының тұрмысын 

жақсартуға, қоршаған ортаны қорғауға, білім алуға, денсаулық сақтау 

жүйесін жоғары деңгейде қалыптастыруға жұмсап отырады. Бүгінде 

Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайы жақсы. Дұрыс қабылданған 

әлеуметтік саясат – тұрақтылықтың кепілі болып табылады.   
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            Қазақстанның әлеуметтік саясаты адамның халықаралық және 

ұлттық заңнамада көзделген құқықтарын қорғауға бағдарланған. 

Түсіндірме сөздік 

1. Құрлық – жер қабығының мұхиттан биік бөлігі  

2. Ойпат – теңіз деңгейінен төмен жатқан жазық жер  

3. Кент – қала, шаһар  

4. Шөлейт – жаңбыры аз, суы аз табиғи аймақ  

5. Үстірт – биіктігі 200 – 500 метрге дейін ұзын, ерекше болып тұратын 

жазық жер  

6. Әлеумет – ел-жұрт, халық  

 

 

   1-жаттығу. Мәтінде берілген  белсенді сөздермен сөз тіркестерін 

құрыңыздар.                                           

                                               

  Үлгі: егеменді ел,    мемлекеттің шекарасы                                                                                 

 

   2-жаттығу.  Үлгі бойынша сөздермен сөйлем   құрыңыздар. 

Оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Дала                                                             Үлгі:      қандай?            –      шөл, кең, шөлейт 

 

         Шекаралас  ел         –        өрнек:    не? 

                                                     Ресей, Қытай, Өзбекстан  

         Ел байлығы              –      өрнек:    нелер? 

                                                      алтын, мақта, мұнай 

 

3-жаттығу.  Мәтін бойынша кестені толтырыңыздар. 

 

Қазақстанның 

жер көлемі 

көрші 

елдері 

Қазақстанның 

ірі облыстары 

мен қалалары, 

аудандары мен 

кенттері 

халқының саны 

    

 

4-жаттығу.  Төмендегі сандарды үлгі бойынша жазыңыздар. 

 

Үлгі:   10,7 – он бүтін оннан жеті 

8,45 – 

3,912- 

52,823 –  
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987,61 - 

2717,3 - 

 

5-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын 

сызыңыздар.  

 

          Қазақстан Республикасы  Еуразия құрлығының дәл ортасында 

орналасқан. Қазақстан жері батысында Жайық өзені, шығысында Алтай 

таулары, солтүстігінде Батыс Сібір ойпаты, оңтүстігінде Алатауға дейін 

созылып жатыр. Оның жері кең байтақ.   Қазақстанның жалпы аумағы  

2717,3  мың шаршы шақырым. Қазақ елінің шекарасы 15 мың 

шақырымнан асады.   Егеменді Қазақстанның астанасы – Астана қаласы. 

Ондағы ойды өз сөзіңізбен түсіндіріңіздер. 

 

6-жаттығу.  Сөздерді пайдаланып, сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

          Қазақстан ..... Батыс, Солтүстік, Орталық, Шығыс, Оңтүстік болып 

бірнеше экономикалық ....... бөлінеді.  Қазақстанның  үлкен 14 ......  және 

республикалық маңызы бар екі ірі .... бар. Сонымен қатар  ......  85 қала, 160 

аудан, 176 кент, 7719 ауылдық ..... орналасқан.  Аталған ауылдар мен 

қалаларда 17 млн-нан астам ...... өмір сүреді.  

 

 

7-жаттығу.  Мәтіндегі негізгі ақпаратты пайдаланып, сөйлемдерді  

толықтырыңыздар. 

 

1. Қазақстан Республикасы  Еуразия ____________ ортасында орналасқан. 

2.  ____________  жалпы аумағы  2717,3  __________ шақырым. 

3. Ол _____  ______ бойынша әлемде Ресей, Қытай, АҚШ, Үндістан, 

Австралия тағы басқа ___________  ________ тоғызыншы орынды  алады. 

 

 

8-жаттығу.  Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

 

9-жаттығу.  Мәтін бойынша сұхбат құрыңыздар. 

Асыл:   ________________________________________________________? 

Арзу:     Қазақстанның жалпы аумағы  2717,3  мың шаршы шақырым. 

Асыл: __________________________________________________________? 

Арзу: Қазақ елінің шекарасы 15 мың шақырымнан асады. 

Асыл: _________________________________________________________? 

Арзу : Еліміз Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан және  Түркіменстан 

елдерімен шекараласып жатыр. 
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Асыл: _________________________________________________________? 

Арзу:  Қазақстан  ежелден бері осы көршілес елдермен мәдени-рухани, 

достық қарым-қатынастар орнатқан. 

 

           10-жаттығу.  Сөйлеу жағдаяты 

 Саған Англияда оқитын  досың қонаққа келді.  

 Ол Астана және Алматы қалаларын көргісі келеді. 

        Оған Астана мен Алматы қалаларының әдемі жерлері туралы 

айтып бер. 

 

          11-жаттығу. Рөлге бөлініп оқыңыздар. Осы диалог  үлгісі  бойынша 

туған жерлерің туралы сұхбат құрыңыздар. 

 

           Мақсат: - Арман, сенің балалық шағың қайда өтті? 

                     Арман:  - Мен Көкшетау қаласында тудым.  

                     Тілек:    -  Мен Қарқаралыда тудым. 

                     Қуаныш: -Ал мен Астана қаласында тудым. Менің атамекенім – қазақ 

                          жері. Осындай елде туғаныма қуанамын.                     

                     Фархад: - Тәуелсіз қазақ жерінде көптеген ұлттар бір үйдің баласындай  

                             өмір сүріп жатыр. Әр ұлттың өкілдері болса да,  олардың  

                              мақсаттары мен тілектері бір.                          

             Мақсат: - Қазақстан – өз астығымен, жер асты кендерімен даңқы шыққан   

ел. 

            Тілек:     - Менің елім - бейбітшілікті қалайтын ел. 

                    Қуаныш: - Әрине, Тілек. Қазақстан халқы тыныштықта, тату-тәтті өмір 

сүріп жатыр. 

                    Фархад: -  Бәріміз осы елде өстік. Мен осы елді  өзімнің Отаным деп 

санаймын. 

                   Мақсат: - Сенімен бәріміз келісеміз, Фархад. 

 

          12-жаттығу. Мәтінді оқыңыздар. Туған жерлеріңе деген 

сүйіспеншіліктеріңізді мәтін үлгісі бойынша жеткізіңіздер. Мәтіннің 

екінші бөлігін   жаттап алыңыздар. 

                  

Менің туған жерім қандай әсем! Қандай тамаша! Айнала биік 

таулар, жасыл жазықтар, әдемі қызғалдақтар, сарқырап аққан бұлақ суы. 

Осындай табиғаттың әсемдігіне қарап таңғаласың! 

Туған жер! Мен үшін сенің әрбір тасың, әрбір аң-құсың, әрбір гүлің 

ыстық әрі қымбат, мен үшін сенің көк аспаның қымбат! Алысқа кетсем, 

сені сағынамын, көруге асығамын. 

Мен сенің гүлдеген көктеміңді, жасыл жазыңды, сары алтын 

күзіңді, ақ мамық қысыңды сүйемін. Сол себепті мен туған жердің 

табиғатын көркейтуге, оны қорғауға көмектесемін. 
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           13-жаттығу. Танымдық сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Отан туралы қандай мақал-мәтелдерді білесіңдер? 

2. Қазақстанның  қай қаласы саған ұнайды? 

3. Қазақстанның экономикасы жайлы не айта аласыңдар? 

 

          14-жаттығу.  Сөйлемдерді аяқтаңыздар. 

 

Еліміздің мемлекеттік рәміздері: 

___________________________.  

 

-Елтаңба, Ту және Әнұран 

Қазақ ұлтынан басқа ____________.   - елімізде 130-дан астам ұлт 

өкілдері  тату-тәтті өмір сүреді 

Қазақстан жері Батыс, Солтүстік, 

Орталық, Шығыс, Оңтүстік болып 

____________________________. 

 

-бірнеше экономикалық аймақтарға 

бөлінеді                   

Көкшетау, Баянауыл  өңірлері 

______________ . 

   

-еліміздің атақты сұлу жерлері 

болып есептеледі 

 

 

                                15-жаттығу. Диалогтің мазмұнын өзгертіп, сұхбат құрыңыздар. 

                             

Бүркіт:      -  Сізбен танысуға бола ма? 

                Мұрат:      - Әрине, болады. Менің есімім - Мұрат. Мен Қазақстанның  

                     Солтүстік  аймағында тудым. Туған жерім – Көкшетау қаласы. 

               Бүркіт:      - Менің есімім – Бүркіт. Мен Оңтүстік Қазақстан  облысындағы  

                     қасиетті Түркістан жерінде тудым. 

               Мұрат:      - Қазақстанның солтүстігінде орыс, украин, белорус, неміс, 

татар,  

                     поляк, кәріс және басқа да ұлт өкілдері  тұрады. Бұл өңір егін және 

малшаруашылығымен айналысады.   

                  Бүркіт:    -   Біздің өлкеде мақта өсіріледі. Жеріміз көкөніс, жеміс-

жидектерге  

                     бай. Түркістанда Арыстанбаб,   Қ.А.Йасауи кесенелері бар.                         

Мұрат:      - Ал Астанаға қандай мақсатпен келдің?  

Бүркіт:      - Жаңа Астананы  көру үшін келдім. 

Мұрат:       - Ұнады ма? 

               Бүркіт:     -   Әрине, ұнады. Бір-біріне ұқсамайтын әсем ғимараттарына  

                      таңғалдым.   

Мұрат:     -   Жақсы, Бүркіт. Сенімен танысқаныма қуаныштымын! 

Бүркіт:   -    Мен де қуаныштымын!  
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16-жаттығу.  Берілген  сөйлемдермен диалог  құрыңыздар. 

 

1.  Қазақ елі қашан тәуелсіз мемлекет  болғанын білесің бе? 

2. Ал  Қазақ елінің  рәміздерін   айта аласың ба? 

3. Қазақ елі қандай мемлекеттермен көрші тұрады? 

4. Қазақстан халқының жалпы саны қанша? 

5. Қазақстанда  қандай ұлт өкілдері тұратынын айтшы? 

6. Қазақстанда 17 млн. астам халық тұрады. Онда 130-дан астам ұлт 

өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. 

7. Қазақстан Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркіменстан 

мемлекеттерімен шектеседі. 

8. Желтоқсан айының басында  жалпыхалықтық сайлау өтті. 

9. Әрине, білемін. Қазақ елі 1991 жылдың желтоқсан айында Тәуелсіз 

мемлекет атанды. 

10.  Ал жалпыхалықтық сайлау қашан өтті? 

11.  Қазақстан Республикасының рәміздері – Елтаңба, Ту және Әнұран. 

 

17-жаттығу. Мәтіндегі негізгі ойды беріңіздер. 

 

18-жаттығу. Сіз оқыған мәтін не жөнінде екен? Түсіндіріңіздер. 

  

19-жаттығу. Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Оқиғаға баға 

беріңіздер.  

 

          20-жаттығу. Достарыңызға алған ақпараттарыңызды баяндап, сұхбат 

құрыңыздар. 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу.  Берілген құрылымда тіркес  құрыңыздар. 

 

1.  Зат есім  -  зат есім+  тәуелдік жалғауының ІІІ жағы  +    -

нда, -нде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Үлгі:  Қазақстан  астана+сы+нда 

 

2. Сын есім - зат+ барыс септігінің жалғауы 

  Үлгі: шөлейтті жер+ге 

 

           2-жаттығу. Мәтіннен  жедел өткен шақта тұрған етістіктерді 

табыңыздар, сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі: 1.ал+ды (жедел өткен шақ) 

           Еліміз 1991 жылдың желтоқсан айында өз тәуелсіздігін алды. 
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          3-жаттығу.  Жедел  өткен шақтағы етістіктерді бұрынғы өткен 

шаққа айналдырыңыздар.  

 

   Үлгі:   өтті – өткен 

 

4-жаттығу.  Күрделі атауларға көмектес және табыс септігі 

жалғауларын жалғап жазыңыздар.  

 

 Үлгі:  Еуразия құрлығымен, Еуразия құрлығын 

 

Сырдария өзені  

Батыс Сібір ойпаты 

Тянь-Шань таулары   

Қазақстанның шекарасы  

 

5-жаттығу.  Мәтіннен  ілік септігі мен тәуелдік жалғаудың  ІІІ  

жағында тұрған тіркестерді табыңыздар. Сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі:  Қазақстан+ның экономика+сы 

        Қазақстанның экономикасы  тұрақты. 

 

6-жаттығу.  Септік жалғауын  жалғаңыздар. 

 

Септік Жайық өзені Астана қаласы    Ел табиғаты 

Атау  

Ілік  

Барыс  

Табыс  

Жатыс  

Шығыс  

Көмектес  

Жайық өзені  

Жайық өзені+нің   

Жайық өзені+не  

 Жайық өзені+н 

Жайық өзені+нде  

Жайық өзені+нен   

Жайық өзені+мен  

  

 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ  ТҮСІНІКТЕМЕ:  Жай сөйлем. 

Интонация. Екпін. 

Жай сөйлем – бір немесе бірнеше сөз бен сөз тіркестерінен құралып, 

тиянақты бір ғана ойды білдіретін сөйлем. Құрылымы жағынан жай 

сөйлем бір сөзден де, екі не одан да көп сөзден де тұрады. Мысалы, Күз. 

Күз келді. Күзде жапырақтар сарғаяды. 

Интонация – сөзді, сөз тіркесін, сөйлемді айтудағы дауыс мәнері, 

дауыс ырғағы, сөйлеудің ритм-мелодикасы. Интонация — ауызша 

сөйлеудің маңызды элементі, ол жазуда тыныс белгілерімен және арнайы 

графикалық амал дармен (мәтінді абзацтарға бөлу т. б.) беріледі. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%96
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         Екпін – сөйлем ішіндегі кейбір сөздердің немесе сөз ішіндегі 

кейбір буын, дыбыстардың басқа тілдік бөліктерден ерекшеленіп, 

көтеріңкі айтылуы. 

Қазақ тілінде екпіннің екі түрі бар: бірі – негізгі екпін, екіншісі – 

көмекші екпін. 

           Қазақ тілінде екпін тұрақты, дыбыстың соңғы буынына түседі. 

Мысалы: қала, жақсы-негізгі екпін. Сөзге қосымша жалғанса (жалғау, 

жұрнақ), екпін соңғы қосымшаға түседі. Мысалы: қала+лар, 

қала+лар+дың, жақсы+лық, жақсы+лық+тар+дың сөздерінде негізгі екпін 

соңғы буынға көшеді, ал түбірдегі екпіннің орны көмекшілік қызметін 

атқарады.  

Екпін түспейтін буындар: 

1. Жіктік жалғауы (Личные окончания). Мысалы: оқушы+мыз, бара+сың, 

келе+ді т.б. 

2. Шылау сөздерге (Союзы и частицы): да, де, мен, пен, бен,үшін т.б. 

Мысалы: Үй де, мал да аман. 

3. Көмекші сөздерге (Вспомогательные слова): -ғой, –дейін, –шейін, - соң 

т.б. 

Мысалы:Үйге дейін келдім. Мен ғой мектепте болдым. 

4. Есім сөздерге және етістіктің есімше тұлғасына жалғанып, теңеу, ұқсату 

мәнін білдіретін –дай,-дей,-тай,-тей,-лай,-лей, және, ша, ше  жұрнақтарына 

екпін түспейді. (Ударение не падает на суффиксы уподобления, которые 

присоединяются к именным частям речи и к причастиям). Мысалы: 

үй+дей, бала+дай, келген+дей, айтқан+ша 

5. Етістік тұлғаларына жалғанып, тілек, өтініш білдіретін  –шы, -ші 

қосымшасына екпін түспейді. (Ударение не падает на аффиксы –шы-ші-, 

которые присоединяются к глагольным формам, выражающим просьбу, 

пожелание). Мысалы: айт+шы, көр+ші, барайық+шы т.б. 

 

6-жаттығу. Сөйлемдердің соңына қажетті тыныс белгілерін қойып 

жазыңыздар. Айтылу мақсатына қарай (хабарлы, сұраулы, лепті) жай 

сөйлемнің қай түрі екендігін анықтаңыздар.  

 

Қазақстан Республикасы  Еуразия құрлығының дәл ортасында 

орналасқан Орталығы – Астана қаласы Астана – әсем қала  Қазақ жері 

Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан және  Түркіменстан елдерімен 

көршілес орналасқан Батысында – Жайық өзені, шығысында – Алтай 

таулары, солтүстігінде  – Батыс Сібір ойпаты, оңтүстігінде  – Алатаумен 

шектеседі Қазақстанның әлеуметтік саясаты адамның халықаралық және 

ұлттық заңнамада көзделген құқықтарын қорғау  ең басты міндет болып 

табылады  

 

7-жаттығу. Сөздерге дұрыс екпін түсіріп оқыңыздар.  Сөздерді буынға 

бөліп жазыңыздар. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81
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Қоғам, құрлық, артықшылық, мемлекет, шекара, әлеуметтік,  теңіз, 

ойпат, өзен, тау, жер, шақырым,     аумақ, астана, тәуелсіз, қала, аудан, 

кент, ауыл, халық, дала, әлеумет,  аймақ, батыс, шығыс, солтүстік, 

оңтүстік, егеменді, ерекшелік, экономикалық.  

 

    

 

№2 Сабақ 

  

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП:  Ел басқару жүйесі. Президент. 

Парламент. Үкімет. Сот. Қазақстан Республикасының  стратегиялық даму 

бағдарламалары мен жоспарлары.  

 

     ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП:  Бөгде сөз. 

 

                    

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 
1. Үкімет, билік,   мәжіліс, маслихат, өркениет, құқық, мәртебе, заң, 

мемлекет, жарлық, сайлау, әкімдік, мерзім. 

 

2. Ел басқару, басқару жүйесі, сот билігі, өкілетті орган, заң шығару, 

атқарушы орган, сот төрелігі, басқару нысаны, өкілетті орган, сайлану, 

тағайындау. 

 

Мәтінді оқыңыздар. 

 

Қазақстан өз тәуелсіздігін  алғаннан кейін   еліміз Президенттік 

Республика болды.  Қазақстан Республикасын халық сайлаған Президент 

басқарады.   Қазақстан Республикасы – президенттік басқару нысанындағы 

біртұтас мемлекет. Республиканың ең жоғарғы өкілетті органы – 

Парламент. Ол республиканың заң шығару қызметін жүзеге асырады. 

Парламент тұрақты жұмыс істейтін екі палатадан: Сенаттан және 

Мәжілістен тұрады. Сенатқа әр аймақтан депутаттар сайланады. Сенаттың 

15 депутатын Парламент өкілеттігі мерзіміне Республика Президенті 

тағайындайды.   

Президент Үкіметті Конституцияда белгіленген тәртіппен құрады. 

Тағайындалғаннан кейінгі он күн мерзім ішінде Премьер-Министр 

Үкіметтің құрылымы мен құрамы туралы Республика Президентіне 

ұсыныс енгізеді. Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі жеті 

мүшеден тұрады, олардың өкілеттігі алты жылға созылады. 

Конституциялық Кеңестің төрағасын Республика Президенті 

тағайындайды. 
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Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге 

асырады. Ол заңмен құрылған Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 

және  жергілікті соттары болып табылады.   

          Конституцияның 95-бабында Қазазақстандағы сот билігі 

Конституциялық Сотқа, Жоғарғы Сотқа, сондай-ақ заң бойынша 

құрылатын төменгі соттарға тиесілі екендігі атап көрсетілді. 

Азаматтың міндеті – заң талаптарын бұзбау, екінші жағынан, өзіне 

жүктелген міндетін орындау.   Заңның күші – адалдығы мен әділдігінде. 

Заңның ең басты мақсаттарының бірі – қоғамдағы алуан мінезді адамдарды 

саламатты өмір салтына тәрбиелеу. 

 

Түсіндірме сөздік 

1. Басқару жүйесі – қаржыландыру, жоспарлау, есептеу істерінің іске  

енетін фирманың ұйымдық элементті  

2. Сот билігі – биліктің сот қызметіне қатысты тармағы  

3. Билік – басшылық , басқарушылық  

4. Өркениет – белгілі бір мемлекеттің қоғамдық – саяси, мәдени даму 

жағынан биікке көтерілген сатысы  

5. Өкілет – саяси билік  

6. Атқарушы орган – билікті жүзеге асырушы, орындаушы орган  

 

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Республика 

Конституция 

Парламент 

Үкімет 

Сот 

 

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі сөздердің 

мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өзіңіз сөйлем құрыңыздар. 

 

Қазақстан Республикасын халық сайлаған Президент басқарады.     

Республиканың ең жоғарғы өкілетті органы – Парламент.   

Парламент тұрақты жұмыс істейтін екі палатадан: Сенаттан және 

Мәжілістен тұрады.   

 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Конституциялық Кеңестің төрағасын Республика Президенті 

тағайындайды.  

Ә) Азаматтың міндеті – заң талаптарын бұзбау, екінші жағынан, өзіне 

жүктелген міндетін орындау.   
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4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын 

сызыңыздар. Ондағы ойды өз сөзіңізбен  түсіндіріңіздер. 

 

Ол республиканың заң шығару қызметін жүзеге асырады. Президент 

Үкіметті Конституцияда белгіленген тәртіппен құрады. Қазақстан 

Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. Ол заңмен 

құрылған Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты және  жергілікті 

соттары болып табылады.   

 

5-жаттығу. Сөздерді пайдаланып, сөйлемді толықтырыңыз. 

 

Қазақстан өз  .............. алғаннан кейін   еліміз Президенттік 

Республика болды.  Қазақстан Республикасын ........  ......... Президент 

басқарады.   Қазақстан Республикасы – президенттік басқару нысанындағы 

......... мемлекет. Республиканың .... ............ өкілетті органы – Парламент. 

Ол республиканың ......      .............     қызметін жүзеге асырады. 

 

6-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіз. 

 

7-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мағанасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

8-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем 

көлемінде баяндап беріңіздер. 

 

9-жаттығу. Сұраулы сөйлемді жай сөйлемге айналдырыңыздар. 

   

 Қазақстан Республикасын кім басқарады? 

......................................................................... 

Республиканың ең жоғарғы өкілетті органы не? 

 ......................................................................... 

Парламент қанша палатадан тұрады? 

......................................................................... 

Сенатқа  депутаттар қайдан сайланады? 

......................................................................... 

 

10-жаттығу.  Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Қазақстандағы ел басқару жүйесі туралы не білесіз? 

2. Үкімет мүшелеріне кімдер енеді? 

3. Жоғары Сот немен айналысады? 

 

11-жаттығу.  Мәтіндегі негізгі ойды беріңіздер. 
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12-жаттығу.  Сіз оқыған  мәтін не жөнінде екен? Түсіндіріңіздер. 

 

13-жаттығу.  Сіздіңше мәтінде қандай мәселе көтерілген? Айтыңыздар. 

 

14-жаттығу.  Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Оқиғаға баға беріңіздер. 

Досыңызға алған ақпаратыңызды баяндап, сұхбат құрыңыздар. 

 

 

17-жаттығу. Сөйлемдегі   ойды байланыстырып   жазыңыздар.  

 

- Мемлекеттік мекемені басқару оңай емес. 

- Себебі 

....................................................................................................... 

- Тәжірибелі іскер басшы өзінің ісін, жұмысын шебер жүргізеді. 

- Сонымен қатар ........................................................................................ 

- Қарамағындағы қызметкерлерді түсінуге, қамқорлық жасауға, 

ақыл-кеңес беруге тырысады. 

- Сондықтан ............................................................................................... 

 

18-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар.    

 

            Мен ........................................... ықпал етемін 

            Сен .............................................қол жеткізесің 

            Сіз ..............................................қолдап отырасыз 

            Ол .............................................. таратып жатыр 

            Біз ..............................................өңдеп жатырмыз 

            Сендер ...................................... талап етесіңдер 

            Сіздер .........................................басқарасыздар 

            Олар ............................................қабылдап жатыр  

 

19-жаттығу. Болымды сөйлемдерді болымсыз сөйлемдерге 

айналдырыңыздар.    

 

1. Бұл еңбек біліктілікті, ақылдылық пен сабырлықты талап етеді. 

2. ............................................................................................................. 

3. Басқару техникасына ақпарат жинау, тарату, өңдеу құралдары жатады. 

 ............................................................................................................. 

             

21-жаттығу. Сұхбатты толықтырыңыздар. Берілген сөйлем құрамындағы 

асты сызылған сөздерге нені? кімді? сұрауларын  қойып, сұрау мағынасын 

білдіретін сөйлемді жазыңыздар. 

-....................................................................................................................? 

- Бұл  еңбек біліктілікті, ақылдылық пен сабырлықты талап етеді. 

 -...................................................................................................................? 



16 

 

- Технологиялық процестерді басқару – заттарды басқару болып саналады. 

-....................................................................................................................? 

- Ал өндірісті, мекемені, ұжымды басқару – адамдарды басқару әрекетіне 

жатады. 

-........................................................................................................................? 

-  Тәжірибелі іскер басшы өзінің ісін, жұмысын шебер жүргізеді. 

-........................................................................................................................? 

- Басшы қиын жағдайларда тез шешім қабылдап, ұжымды тығырықтан 

алып шығады. 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Төменде берілген қолданыстардан септік жалғауларын тауып, 

астын сызыңыздар. 

 

- мекемені, ұйымды басқару 

- заттарды, адамдарды басқару 

- жұмысты жүргізу 

- құрылымын сақтау 

- пікірін қолдау 

- ақпаратты жинау 

- ісін, жұмысын шебер жүргізу 

 

2-жаттығу. Төмендегі үлгі бойынша қолдау, өңдеу, тарату, қол жеткізу 

қимыл атауларын осы шақтың түрлеріне өзгертіңіздер.    

 

ҮЛГІ: ықпал ету ------- ықпал ет+е (-а,-й)+мін (-мын) -------- ықпал ет+іп  

(-ып, -п) жатырмын – ықпал етіп 

отырмын........................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

  

3-жаттығу.  Берілген сөздерді  болымды-болымсыз және қарама-қарсы 

мағынада  қолданыңыздар. 

 

ықпал ету – ықпал етпеу  

қолдау – қолдамау, қолдаған жоқ  

қолдау – қарсы шығу  

қол жеткізу – қол жеткізбеу 

өңдеу – талқандау  

тарату – жинау  

қамқорлық - қастандық 

беделді – беделі жоқ, беделсіз 
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ГРАММАТИКАЛЫҚ  ТҮСІНІКТЕМЕ:  Бөгде сөз. 

 

Бөгде сөздің түрлері. Төл сөз. Төл сөздің қолданылу жолдары. Төл 

сөзді төлеу сөзге айналдыру амалдары. Деу көмекші етістігінің қызметі. 

Төлеу сөздің етістік – ғандығын – гендігін – қандығын – кендігін – 

итындығын – итіндігін – йтындығын - йтіндігін ) тіркесі арқылы 

жасалуы. 

 

 

 

4-жаттығу. Сөйлемдердегі төл сөз, автор сөзі мен төлеу сөздердерді  

ажыратып, қажетті тыныс белгілерін қойып жазыңыздар. 

 

Бұл еңбек біліктілікті, ақылдылық пен сабырлықты талап етеді деді 

Аманжол Басқару техникасына ақпарат жинау, тарату, өңдеу 

құралдарының жататындығын бөлім басшысы айтып өтті Тәжірибелі іскер 

басшы өзінің ісін, жұмысын шебер жүргізетіндігін ұстазымыз  айтып 

отыратын Кеңес ағай Басшы қиын жағдайларда тез шешім қабылдап, 

ұжымды тығырықтан алып шығуға міндетті деді. Біздің басшымыз 

қарамағындағы қызметкерлерді түсінуге, қамқорлық жасауға, ақыл-кеңес 

беруге тырысатындығын айтып отыратын 

 

 

5-жаттығу. Сөйлемдерге  үлгі бойынша  автор сөзін қосып  жазыңыздар. 

 

Үлгі:  Тарих пәнінің оқытушысы: Қазақстан Республикасын халық 

сайлаған Президент басқарады, – деді. 

 

Қазақстан Республикасын халық сайлаған Президент басқарады. 

Республиканың ең жоғарғы өкілетті органы – Парламент. Қазақстан 

Республикасы – президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет. 

Парламент  республиканың заң шығару қызметін жүзеге асырады. 

 

6-жаттығу.  Берілген  сөйлемдерді үлгі бойынша төлеу сөзге 

айналдырыңыздар.  

        Үлгі: Әріптестерімізбен  ақылдасып көрейік, –  деді Аманжол.  

Аманжол әріптестерімен ақылдасып көретіндігін айтты. 

1. Кел,балалар, оқылық,  

2. Оқығанды көңілге  

3. Ықыласпен тоқылық! – деді Ыбырай Алтынсарин.  

4. Сен де бір кірпіш дүниеге, Кетігін тап та бар қалан! – деген Абай 

атамыз.  
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5. Жаңа қабылданған  жас мамандарға жұмысты үйретуге тиіспіз, – деді 

Мұрат  Ақылбайұлы.   

6. Саматқа берілген тапсырма қиын болғандықтан, жұмыстан соң қалып 

көмектестім», – деді бас маман.  

 

 

№3 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Ұлттық қауіпсіздік. Қарулы 

күштер. Құқық қорғау органдары.  

 

    ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Сұрау мәнді сөйлем. 

 
Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

  

1. Әскер, ұлан,  қолбасшы, қауіпсіздік, қорғаныс, жарлық, егемендік, 

мүдде, заңдылық,  қауіп, қақтығыстар, азаматтар, сыбайластық. 

 

2. Жоғарғы бас қолбасшы, қарулы күштер,  соғыстан сақтану, бейбіт өмір,  

дербес, отансүйгіштік, саяси, ішкі тұрақтылық, ұлттық қауіпсіздік,  

халықаралық, аймақтық, пара алу, құқық қорғау,  басқару, заңдармен 

реттеу. 

 

  Мәтінді оқыңыздар. 

 

Кез келген мемлекеттің әскері –  мемлекеттің тағдырын, ішкі 

тұрақтылығын,  әлемдегі орны мен маңызын айқыңдайтын қарулы күш.  

 Бүгінгі күнгі адамзат қасіреті түрлі қақтығыстар, әскери қауіптер 

екені белгілі, соғыстың алдын алу жалпы мемлекеттік саяси мақсат болып 

табылады. 

Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштері құрылды.    

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне басшылықты 

Қазақстан Республикасының Президенті – Жоғарғы Бас қолбасшы жүзеге 

асырады, ал тікелей басқару – Қазақстан Республикасының Қорғаныс 

министріне жүктеледі.   

Әскер ел ішінде қоғамдағы отансүйгіштік пен бірлікті қолдауда 

маңызды рөл атқарады.  

Мемлекеттің құқықтық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін 

құқықтары мен міндеттері арнаулы заңдармен реттелініп әртүрлі органдар 

құрылады. Олар: полиция органдары, ұлттық қауіпсіздік органдары, 

прокуратура, әділет министрлігі, әр алуан мемлекеттік инспекциялар (өрт, 

санитарлық, қаржы және т.б.,) сот органдары, адвокатура, нотариаттар, 
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кедендік органдар, ішкі және шекара әскерлері, Президент күзетінің 

қызметі және т.б.  

Еліміздегі құқық қорғау органдары мен әділет, кеден, сот жүйелері 

адамды тонау, сыбайлас жемқорлық, пара алу, көшедегі қылмыстар, тәртіп 

бұзушылықты жою мақсатындағы іс-шараларымен айналысады.   

  Қазақстанның Қарулы Күштері  – Қазақстан Республикасының 

әскери құрылымы әскери басқару органдарын, Қарулы Күштердiң 

түрлерiн, арнайы әскерлердi, тыл, әскери оқу орындары мен ғылыми 

мекемелердi қамтиды. Қарулы Күш Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік шекарасын,  Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

шекарасында немесе аумағын,    маңызды әскери нысандарды күзетеді  

және бiтiмгершiлiк операцияларға қатысады.  

         1992 жылы «Ұлан» республикалық гвардиясы құрылды. Ол 

Президенттің Жарлығымен жоғары элиталық әскери бөлім ретінде 

танылды.  
 

Түсіндірме сөздік 

1. Ұлан – батыр, ерекше құрметке ие жауынгер әскери бөлім  

2. Қорғаныс – бекініс, жаудан сақтанатын жер 

3. Жарлық – бұйрық, әмір  

4. Дербес – жеке дара, тәуелсіз  

5. Қақтығыс – соғыс, шайқас  

6. Қауіпсіздік – адамдардың, қоғамның, мемлекеттің ішкі және сыртқы 

қатерден қорғануы 

 
1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

Ұлан 

Әскер 

Әскери бөлім 

Қарулы Күш 

Шекара 

 

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі сөздердің 

мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өзіңіз сөйлем құрыңыздар. 

 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне басшылықты 

Қазақстан Республикасының Президенті — Жоғарғы Бас қолбасшы жүзеге 

асырады, ал тікелей басқару — Қазақстан Республикасының Қорғаныс 

министріне жүктеледі.   

Әскер ел ішінде қоғамдағы отансүйгіштік пен бірлікті қолдауда 

маңызды рөл атқарады.  

 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіз. 
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А) Еліміздегі құқық қорғау органдары мен әділет, кеден, сот 

жүйелері адамды тонау, сыбайлас жемқорлық, пара алу, көшедегі 

қылмыстар, тәртіп бұзушылықты жою мақсатындағы іс-шараларымен 

айналысады.   

 

Ә)   1992 жылы «Ұлан» республикалық гвардиясы құрылды.   
 

4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыз. 

Ондағы ойды өз сөзіңізбен  түсіндіріңіздер. 

Мемлекеттің құқықтық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін 

құқықтары мен міндеттері арнаулы заңдармен реттелініп әртүрлі органдар 

құрылады. Олар: полиция органдары, ұлттық қауіпсіздік органдары, 

прокуратура, әділет министрлігі, әр алуан мемлекеттік инспекциялар (өрт, 

санитарлық, қаржы және т.б.,) сот органдары, адвокатура, нотариаттар, 

кедендік органдар, ішкі және шекара әскерлері, Президент күзетінің 

қызметі және т.б.  

 

5-жаттығу. Сөздерді пайдаланып, сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

             Қазақстанның Қарулы Күштері — Қазақстан Республикасының ......   

....... әскери басқару органдарын, Қарулы Күштердiң түрлерiн, арнайы 

әскерлердi, ..... , әскери оқу орындары мен ......  ........... қамтиды. Қарулы 

Күш Қазақстан Республикасының .......    ............ ,  Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік ...........  немесе аумағын,    маңызды әскери 

нысандарды ........  және бiтiмгершiлiк операцияларға қатысады.  

 

6-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

7-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мағанасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

8-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем 

көлемінде баяндап беріңіздер. 

 

9-жаттығу. Сұраулы сөйлемді жай сөйлемге айналдырыңыздар.   

 Мемлекетке әскер не үшіе керек? 

......................................................................... 

Қазақстанның Қарулы күштері немен айналысады? 

 ......................................................................... 

Қай  жылы «Ұлан» республикалық гвардиясы құрылды? 

......................................................................... 

«Отансүйгіштік» деген сөзді қалай түсінесіздер? 

......................................................................... 
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10-жаттығу.  Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қашан  

құрылды? 

2. Еліміздегі құқық қорғау органдары немен айналысады? 

3. Қазақстанның Қарулы Күштері қандай әскери нысандарды 

күзетеді? 

 

11-жаттығу.  Мәтіндегі негізгі ойды беріңіздер. 

 

12-жаттығу.  Сіз оқыған  мәтін не жөнінде екен? Түсіндіріңіздер. 

 

13-жаттығу.  Сіздіңше мәтінде қандай мәселе көтерілген? 

Айтыңыздар. 

 

14-жаттығу.  Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Оқиғаға баға 

беріңіздер. Досыңызға алған ақпаратыңызды баяндап, сұхбат құрыңыздар. 

 

15-жаттығу. Төменде берілген сөздердің синонимдерімен 

танысыңыздар. 

 

Қылмыс - бұзақылық 

Талқылану – талдау – саралау - сараптау   

Жемқорлық – парақор – жемқор - пара алғыш – парашыл - алымпаз 

Сыбайлас – жемтіктес - бірлес 

Тонау –  ұрлау 

Пара – алым - ауыз бастырық 

Әділет – ақиқат - шындық – дұрыстық 

Қоғам - әлеумет - қауым 

Тыныштық – бейбітшілік 

Өткір – күрделі – маңызды 

Қауіпсіздік – қатерсіздік 

Қауырт –тез - жылдам 

 

16-жаттығу. Курсивпен  белгіленген сөздерді синонимдерімен 

ауыстырып жазыңыздар. 

 

Мысалы, Жемқорлықпен күресу керек! (парақорлық, пара алғыш, 

парашыл, алымпаз)............................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

Тыныштық орнады ма? (бейбітшілік, бейбіт өмір)...................................... 

.................................................................................Әділетке қол жеткізу 

қажеттілігі (ақиқат, шындық, дұрыстық) ....................................................... 

.............................................................................................................................   
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        17-жаттығу. Сөздерден сөз тіркестерін құрып жазыңыздар.    

 

Қылмыстық                    жемқорлық 

Сыбайлас                        істер 

Пара                                 бұзады 

Тәртіп                               беру 

Кеден                               жүйелері 

Сот                                      бекеті 

 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Мәтіннен көсемшенің жұрнақтарымен жасалған  (-ып, -

іп, -п, -а, -е, -й)  етістіктерді  көшіріп жазыңыздар. 

  

          Үлгі:  айналыс+а+ды 

 

2-жаттығу. Берілген сөздерді болымды-болымсыз, қарама-қарсы 

мағынада қолданыңыздар. 

 

Талқылану – жинақтау – жалпылау; сыбайлас - жекелік; тонау - тоналу; 

әділет – арамдық – зұлымдық; тыныштық – соғыс – у-шу; қауырт – ақырын 

– баяу; талқылану – талқыланбау; тонау – тонамау; жүктелу – жүктелмеу. 

  

3-жаттығу. Қимыл атауларына үлгі бойынша қажетті формаларды 

жалғап дағдыланыңыздар.     

 

Үлгі:  Жаз --------- жаз+ба ------ жаз+ба+ған --------- жаз+ба+ған+дықтан 

           Жүр --------- жүр+ме -------жүр+ме+ген--------жүр+ме+ген+діктен 

    Қызмет көрсету--- қызмет көрсет+кен ----- қызмет көрсет +кен+діктен 

 

Қимыл атаулары:  қорғау, тонау, атқарып жату, қамтамасыз ету, бақылау, 

қадағалау, қолдау көрсету, пайдалану, іске асыру, жүргізу, шақыру, болу, 

талқылау. 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ  ТҮСІНІКТЕМЕ:  Сұрау мәнді сөйлем 

 

Сұраулы сөйлем – жауап алу мақсатымен айтылатын сөйлем. 

Сұраулы сөйлемдер мынадай жолдармен жасалады: 

 

а) Сөйлемде сұрау есімдігінің қолданылуы арқылы. Мысалы: Не үшін 

айтты? Қайдан келді? 
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ә) -ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе, -ша, -ше шылауларының қолдануы арқылы. 

Мысалы: Ауа-райы жылы ма? 

б) -ғой, -қой, -ау, -еу шылауларының, ә, сірә сияқты оқшау сөздердің; 

болар, шығар, қайтеді, білемін деген көмекші сөздердің сұрау мәнінде 

қолданылуы арқылы: 

– Осы ғой алған жоспары? – Иә, осы.  

Баратын шығарсың? – иә, барамын. 

Бүгін жазсаң қайтеді?  

в) Сұрау интонациясы ар 

  

4-жаттығу. Берілген сұраулы сөйлемдердің  жасалу жолдарын 

түсіндіріңіздер.  

«Ұлан» республикалық гвардиясы қашан құрылды? Әскер қоғамдағы 

тыныштық пен пен бірлікті сақтау үшін қандай рөл атқарады? Олар кетіп 

қалды ма? Орталыққа кеткендер келіп пе? Мемлекеттің құқықтық қорғау 

қызметін кімдер жүзеге асырады?   Бүгін досың келе ме? Сабаққа барасың 

ба?  Дайынсыңдар ғой? –Иә, дайынбыз. Туған жеріміз қай ел? Қазақстан 

қандай ел?  Маған келіп кетсең қайтеді? 

 

5-жаттығу. Берілген сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып 

жазыңыздар. 

 

Үлгі: Мемлекеттің тағдырын, ішкі тұрақтылығын,  әлемдегі орны мен 

маңызын айқындайтын қарулы күш. Мемлекеттің тағдырын, ішкі 

тұрақтылығын,  әлемдегі орны мен маңызын айқындайтын қандай күш? 
 
 

  Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштері құрылды. Әскер ел ішінде қоғамдағы отансүйгіштік пен 

бірлікті қолдауда маңызды рөл атқарады. 1992 жылы «Ұлан» 

республикалық гвардиясы құрылды.   
 

6-жаттығу. Жай сөйлемдерден сұраулы сөйлемдер жасаңыздар.   

 

Жұмысқа кешікпе. Іссапарға кеткендер келді. Басшының 

тапсырмасын орындап болдым.  Айтқаныңды түсіндім.  Ең соңында қалма. 

Көп ұйықтама. Күн суытты. Көп сұрақ қойма.  Басшының шешімі 

қабылданды. Қосымша тапсырмаларды орындадым. 
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№4 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Экономика. Ішкі және  сыртқы сауда. 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Болымсыздық категориясы   

 

  

 Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар.  

 

1. Экономика, жүйе, қаражат, шаруашылық, үрдіс, экспорт, импорт, 

шығыс, кіріс, сауда, салық. 

2.  үнемдеу, өндіру, айырбастау, сату, сатып алу, даму, құнсыздану. 

3. өндіріс саласы, ақша айналысы, материалдық игіліктер, өндірістік 

қатынастар, сыртқы саясат, көрші мемлекеттер, мемлекеттік басқару.   

 

Мәтінді оқыңыздар. 

 

Экономика     өндіріс,  халық шаруашылығы,  өндірістің әр саласы, 

қаражат, ақша айналысы және тағы басқа ұғымдарға байланысты 

айтылады.     

Нарықтық экономика – өте күрделі жүйе. Оның одан әрі дамуы  

көптеген экономикалық жағдайларға байланысты. Экономикалық саясат 

құрылымдық, инвестициялық, қаржы-кредит, әлеуметтік, сыртқы 

экономикалық, ғылыми-техникалық, салық бюджеті саясатын қамтиды.  

Соңғы жылдардағы ақша-кредит саясатының басты көздеген бағыты: 

құнсыздануды төмендету және ұлттық валютаның тұрақтылығын 

қамтамасыз ету.  

Экономикалық қатынастар өзге қоғамдық қатынастарды 

айқындайды, олардың базисі болып табылады.  

Сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган 

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі болып табылады. 
Қазақстанның сыртқы саясатында ерекше назар аударатын мәселе – ең 

жақын және ірі көрші мемлекеттермен, солтүстікте – Ресеймен, шығыста – 

Қытаймен ойдағыдай қарым-қатынас орнату. 

Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатын шет 

елдерде ақпараттық қамтамасыз ету, шет елдердің мемлекеттік басқару 

органдарының, іскерлік, ғылыми және қоғамдық топтарының, бұқаралық 

ақпарат құралдарының өкілдерімен жұмыс жүргізу маңызды міндет болып 

табылады.   

 Қазақстан Республикасының ішкі саясаты  – адам мен азаматтың 

өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын,  халықты, 

объектілер мен аумақтарды табиғи   жағдайлардан қорғау, елдің азаматтық 

қорғаныс жүйесін дамыту болып табылады. 
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Түсіндірме сөздік 

 

1. Несие алу – қайтарып беруге тиесілі борыш  

2. Теңге айналымы –  

3. Әлеуметтік жағдай – халықтың тұрмыс – тіршілігі  

4. Қор – мемлекеттің белгілі бір мақсатқа арналған қарызы  

5. Мөлшерлеме – келісілген ақша көлемі  

6. Шаршы – бір нәрсенің аумағы  

7. Үстемақы – есептелген қаржыдан артық төлем  

8. Үнемдеу – затты тиімді пайдалану. 

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

Экономика 

Қаржы 

Кредит 

Ұлттық валюта 

Салық 

Құнсыздану 

 

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі сөздердің 

мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем құрыңыздар. 

 

Экономика     өндіріс,  халық шаруашылығы,  өндірістің әр саласы, 

қаражат, ақша айналысы және тағы басқа ұғымдарға байланысты 

айтылады.     

Нарықтық экономика – өте күрделі жүйе. Оның одан әрі дамуы  

көптеген экономикалық жағдайларға байланысты. Экономикалық саясат 

құрылымдық, инвестициялық, қаржы-кредит, әлеуметтік, сыртқы 

экономикалық, ғылыми-техникалық, салық бюджеті саясатын қамтиды.  

 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіз. 

А) Соңғы жылдардағы ақша-кредит саясатының басты көздеген 

бағыты: құнсыздануды төмендету және ұлттық валютаның тұрақтылығын 

қамтамасыз ету.  

 

         Ә)  Сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын орталық мемлекеттік 

орган Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі болып 

табылады. 

 
4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыз. 

Ондағы ойды өз сөзіңізбен  түсіндіріңіздер. 

 

Сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган 

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі болып табылады.  
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Қазақстанның сыртқы саясатында ерекше назар аударатын мәселе – 

ең жақын және ірі көрші мемлекеттермен, солтүстікте – Ресеймен, 

шығыста – Қытаймен ойдағыдай қарым-қатынас орнату. 

 

5-жаттығу. Сөздерді пайдаланып, сөйлемді толықтырыңыз. 

          Қазақстан Республикасының ...... және ....... саясатын шет елдерде 

ақпараттық қамтамасыз ету, шет елдердің ........  басқару органдарының, 

іскерлік, ғылыми және қоғамдық топтарының, бұқаралық ақпарат 

құралдарының өкілдерімен .........  .........  маңызды міндет болып табылады.   

 

 

6-жаттығу. Оқыған мәтіндеріңізге тақырып беріңіздер. 

 

7-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мазмұнына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

8-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем 

көлемінде баяндап беріңіздер. 

 

9-жаттығу. Сұраулы сөйлемді жай сөйлемге айналдырыңыздар.   

 Экономикалық саясат қандай саясатты қамтиды? 

.................................................................................. 

Ақша-кредит саясаты қандай бағытты көздейді? 

 ................................................................................ 

Сыртқы саяси қызметті қандай орган жүзеге асырады? 

......................................................................... 

Қазақстан Республикасының ішкі саясаты  қандай? 

................................................................................... 

 

10-жаттығу.  Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Еліміздегі сыртқы саяси қызметті қандай орган жүзеге 

асырады? 

2. Қазақстанның сыртқы саясатында қандай мәселеге ерекше 

назар аударылады? 

3. Қазақстан Республикасының ішкі саясаты  туралы не білесіз? 

 

11-жаттығу.  Мәтіндегі негізгі ойды беріңіздер. 

 

12-жаттығу.  Сіз оқыған  мәтін не жөнінде екен? Түсіндіріңіздер. 

 

13-жаттығу.  Сіздіңше мәтінде қандай мәселе көтерілген? 

Айтыңыздар. 
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14-жаттығу.  Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Досыңызға алған 

ақпаратыңызды баяндап, сұхбат құрыңыздар. 

 

15-жаттығу.  Мәтіннен термин сөздерді теріп жазыңыздар, олармен 

сөз тіркестерін құрыңыздар.  

 

Үлгі: экономика,  экономика  ғылымы 

 

  16-жаттығу. Төменде берілген ұтымды, өндіру, шағын, міндет, 

ұйымдастыру  сөздерімен сөз тіркестерін құрыңыздар. 

   

            Үлгі:  Ұтымды пайдалану,   

 

            Сөздер: қолдану, өнім, бұйымды, кәсіпорын, жұмысты, шешу, 

дәнді-дақылдарды, заттарды, несие, аудан, іс-шараны, қала, кездесуді, 

заттарды. 

 

      17-жаттығу. Сұхбатты рөлдерге бөліп, өзара әңгімелесіңіздер. 

 

- Сіз қандай мекемені басқарасыз? 

- Мен Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментін басқарамын. 

-  Сіздің орынбасарыңыз кім? 

-  Ол жас маман. Осы қызметке жуырда ғана тағайындалды. Жас болса да, 

жаңа қызметті тез меңгеріп, бөлім басшыларымен жеңіл тіл табысты. 

           

      18-жаттығу. Сұхбатты  толықтырыңыздар. 

 

 - Сәлеметсіз бе? 

-  ........................ 

- Басшы орнында ма? 

- Иә, орнында 

- Бүгін  қабылдай ма екен? 

- ................., жеке мәселе бойынша дүйсенбі, бейсенбі күндері  кешкі сағат 

бестен жетіге дейін қабылдайды. 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Мәтіннен «қандай?»  сұрағына жауап беретін сөздерді 

тауып жазыңыздар. 

 

Үлгі: мемлекеттік, саяси 

2-жаттығу.  Мәтіннен етістіктерді тауып жазыңыздар, олармен 

сөйлем құрыңыздар.   
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Үлгі: айтылады,  

          Теледидарда экономиканың сыртқы саясаты туралы көп айтылады. 

 

          3-жаттығу. Төменде берілген зат есімдерге -ды, -ді, -ты, -ті, -дық, -

дік, -тық, -тік жұрнақтарын жалғап жазыңыздар. 

 

          Үлгі: заң + ды  

 

          Сөздер: мемлекет, қаржы, бюджет, экономика, қылмыс, жемқор, 

қоғам, әлеумет, мәдениет, тәжірибе, білім, нәтиже, бедел. 

 

      4-жаттығу. Берілген сөздермен  үлгі бойынша сөз тіркестерін 

құрыңыздар. 

 

        Үлгі: Мекеменің басшысы,   

 

         Сөздер: басшы, орынбасар, бас маман, бюджет, кеңес, қаражат, 

шешім, құжат, жолдау, көшірме, Елбасы, түпнұсқа, бұйрық, үкімет, саясат, 

халық. 

 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ  ТҮСІНІКТЕМЕ:  Болымсыздық 

категориясы.  

  

Болымсыздық категориясы –  іс-әрекеттің болмауы туралы 

хабардар ететін етістіктің формалары. етістіктің түбір, туынды және 

күрделі формалары -ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе қосымшалары жалғану 

арқылы жасалады (айтпа, көмектеспе, бере салма). Болымсыздық мән 

етістіктің есімше формаларына -ар, -ер, -р, -мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, - 

пек, -қан, -кен, -ған, -ген, -атын, -етін, -йтын, -йтін қосымшалар және 

емес, жоқ сөздері тіркесу арқылы да беріледі (барар емес, барған жоқ, 

алатын емес т. б.).  

Болымсыздық есімдіктері де сөйлемде бастауыштық, анықтауыштық,  

пысықтауыштық қызметтің бірінде келіп, болымсыздық мәнді айқындай 

түседі (ешкім келмеді, ешқандай болмай шықты, ешбір жұмысты істемеді 

т. б.). 

 

5-жаттығу. Берілген етістіктерді болымсыз формаға айналдырыңыздар.  

Үлгі:  үнемдеу – үнемдемеу 

 

 Өндіру, айырбастау, сату, сатып алу, даму, құнсыздану, пайдалану, 

тұтыну 
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6-жаттығу. Үлгі бойынша   болымсыздық мәнді білдіретін сөйлемдер  

құрастырыңыздар. 

 

Үлгі: Біреудің затын рұқсатсыз алма. Олар жиналысқа келетін емес. 

Оның дамуы   экономикалық жағдайларға байланысты болған жоқ.  

 

 

7-жаттығу. Болымсыздық  есімдіктерді көшіріп жазыңыздар. 
 

Қызметкерлер жиылып, бір-екі рет бас қосса да ештеңе бітіре 

алмады. Ешкім жұмысты  дұрыс ұйымдастыра алмайды. Кезекті отырысқа 

ешкім келмеді. Бөлім қызметкері ешбір тапсырманы орындамады. 

Атқарылған жұмысқа  ешқандай ескертулер жасалмады. 

 

 

№5 Сабақ 

  

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Ақша кредит саясаты. Банк жүйесі. 

Ұлттық валюта  

 

   ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Сан-мөлшер категориясы 

 

  Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1.  Жағдай, бағыт, бағдарлама, мөлшерлеме,  шаршы, пайыз, 

үстемақы. 

2. Несие алу, несие беру, ақша салу, ақша алу, айырбастау, жұмсалу, 

қадағалау. 

3. Банк жүйесі,  жинақ қоры, жылжымайтын мүлік, жинақ қоры, 

ұлттық қор,  екінші дәрежелі банк, ұлттық валюта, теңге айналымы, 

банкомат карточкасы. 

4. Әлеуметтік, мақсатты, қосымша. 

 

 Мәтінді оқыңыздар. 

  

          Ақша-несие саясаты мемлекеттің тиімді әдісі болып табылады.  Бұл 

саясаттың мақсаты,  біріншіден, өндіріс көлемін өсіру, екіншіден, толық 

жұмыс бастылық, үшіншіден, инфляцияны төмендету болып табылады. 

         Ақша-несие саясатының негізгі субъектісі – Орталық банк, яғни 

Ұлттық Банк.  Ұлттық банк  – ақша резервтерiн, басқа да материалдық 

құндылықтардан тұратын жекеше мүлкi бар заңды тұлға. Мүлiктiң құралу 

көздерiне – банк қызметінен және бағалы қағаздардан түскен табыстар,   

бюджеттерден түскен дотациялар жатады.  
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         Бұл  банктің негізгі міндеті   –  валюта жүйесінің бірқалыпты тұрақты 

дамуы мен   жеке коммерциялық банктердің несие қызметіне әсер ету. 

  Қазақстанның ұлттық ақшасы – теңге.  Теңге  мемлекеттің ақша 

өлшемі және ол алтын, күміс, қағаз ақша мәнінде жұмсалады. Еліміздің 

ұлттық валютасы тұрақты. Қазақстанда шетел валютасы да қолданылады. 

Айырбастау пунктерінде теңгені долларға, рубльге және  евроға 

айырбастауға болады. Бұл валюталардың бағамдық өлшемін Ұлттық банк 

реттеп отырады. 

           Үкімет ел экономикасын және қарапайым халықтың әлеуметтік 

жағдайын жақсарту үшін қаржы қорын бес бағытқа бөліп отыр. Осы бес 

бағытқа бөлінген қаржының дұрыс жұмсалуын Құқық органдары, Үкімет 

бақылап отырады. Үкімет, Ұлттық Банк Қаржылық қадағалау агенттігі, 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры және «ҚазАгро» ұлттық 

холдингі осы қаржының мақсатты және дұрыс жұмсалуын бақылау мен 

тексеруді қамтамасыз етеді.  

         Қаржы саласын тұрақтандыру бағыты бойынша Халық банкі, 

Казкоммерцбанк, Альянс банк, БТА банкісіне қосымша капитал құйылған. 

Жылжымайтын мүлік нарығын тұрақтандыру, оның мәселелерін шешу 

бағытында ипотекалық несие беру бағдарламасы қабылданған.  

          

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

Банк  

Валюта 

Доллар 

Үкімет 

Ұлттық холдинг 

 

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем 

құрыңыздар. 

           Ақша-несие саясаты мемлекеттің тиімді әдісі болып табылады.  Бұл 

саясаттың мақсаты  біріншіден, өндіріс көлемін өсіру, екіншіден, толық 

жұмыс бастылық, үшіншіден, инфляцияны төмендету болып табылады. 

           Ақша-несие саясатының негізгі субъектісі – Орталық банк, яғни 

Ұлттық  Банк.  

 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)     Ақша-несие саясаты мемлекеттің тиімді әдісі болып табылады.   
 

           Ә)  Бұл  банктің негізгі міндеттері:    валюта жүйесінің бірқалыпты 

тұрақты дамуы мен   жеке коммерциялық банктердің несие қызметіне әсер 

ету. 
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4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын 

сызыңыздар. Ондағы ойды өз сөзіңізбен  түсіндіріңіздер. 

 

          Қазақстанның ұлттық ақшасы – теңге.  Теңге  мемлекеттің ақша 

өлшемі және ол алтын, күміс, қағаз ақша мәнінде жұмсалады. Еліміздің 

ұлттық валютасы тұрақты. Қазақстанда шетел валютасы да қолданылады.   

          Айырбастау пунктерінде теңгені долларға, рубльге және  евроға 

айырбастауға болады. Бұл валюталардың бағамдық өлшемін Ұлттық банк 

реттеп отырады. 

 

5-жаттығу. Сөздерді пайдаланып, сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

         Үкімет ел ........ және қарапайым халықтың әлеуметтік жағдайын 

жақсарту үшін ........ қорын бес бағытқа бөліп отыр. Осы бес бағытқа 

бөлінген қаржының дұрыс жұмсалуын ....... органдары, Үкімет бақылап 

отырады. Үкімет, ....... Банк, Қаржылық қадағалау агенттігі, «Самұрық-

Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры және «ҚазАгро» ұлттық холдингі осы ....... 

мақсатты және ........ жұмсалуын бақылау мен тексеруді қамтамасыз етеді. 

 

6-жаттығу. Оқыған мәтіндеріңізге тақырып беріңіздер. 

 

7-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мазмұнына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

8-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем 

көлемінде баяндап беріңіздер. 

 

9-жаттығу. Сұраулы сөйлемді жай сөйлемге айналдырыңыздар.   

 Ақша-несие саясатының негізгі субъектісі не? 

.................................................................................. 

          Ұлттық Банкінің негізгі міндеттері қандай? 

 ................................................................................ 

Қазақстанда шетел валютасы  қолданыла ма? 

......................................................................... 

Айырбастау пунктерінде теңгені қандай валютаға айырбастауға 

болады? 

................................................................................... 

 

10-жаттығу.  Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Валюталардың бағамдық өлшемін қандай банк реттеп 

отырады? 

2. Үкімет қаржы қорын неше бағытқа бөледі? 
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3. Қаржының дұрыс жұмсалуын қандай органдар  бақылап 

отырады? 

 

11-жаттығу.  Мәтіндегі негізгі ойды беріңіздер. 

 

12-жаттығу.  Сіз оқыған  мәтін не жөнінде? 

 

13-жаттығу.  Сіздіңше мәтінде қандай мәселе көтерілген? 

Айтыңыздар. 

 

14-жаттығу.  Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Досыңызға алған 

ақпаратыңызды баяндап, сұхбат құрыңыздар. 

 

15-жаттығу.  Берілген ақша атауларын сөзбен жазыңыздар. 

 

- 50 тиын 

- 500 теңге 

- 1000 теңге 

- 2000 теңге 

- 5000 теңге 

- 10000 теңге 

  

16-жаттығу. Ұлттық ақша атауларын  үлгіге сүйеніп, қатесіз  

жазыңыздар.  

 

Үлгі: қазақ теңгесі 

___________ теңгесі 

___________  лирасы 

___________  сомы 

___________  сумы 

___________ манаты 

___________манаты 

___________ рублі 

 

 

17-жаттығу. Қарсылықты мәнді сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

Мен  интернет-кафеге барған едім, бірақ ............................................... . 

Мен ақшамды теңгеге ауыстырайын деп едім, алайда .......................... . 

Банкіде Ресей рублі болмады, алайда ...................................................... . 

Мен 200$ сатып алайын деп едім, бірақ та .............................................. . 

Мехмет интернет-кафеге баруды ұсынды, алайда ................................... . 

Мен оған кеше SMS жібердім, бірақ .......................................................... . 
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18-жаттығу. Күрделі сан атауларын цифрмен жазыңыздар. 

 

Үш жүз тоқсан бес __________________________________________ 

Төрт мың тоқсан жеті _______________________________________ 

Екі мың он екі _____________________________________________ 

Жиырма үш мың екі жүз он төрт _____________________________ 

Қырық сегіз мың он тоғыз ___________________________________ 

Бір мың тоғыз жүз отыз екі __________________________________ 

Жүз алпыс бес мың төрт жүз он екі ____________________________ 

 

19-жаттығу. Сөздердің орнын ауыстырып, сөйлем құрып 

жазыңыздар. 
  

1. ауыстырайын деп өз елімнің теңгеге едім валютасын 

___________________________________________ 

2. ауыстырып біз валютамызды қырық мың теңгеге  алдық 

______________________________________________ 

3. банк табло бөлімшесінің ақпараттық оң жағында ілініп тұр 

_______________________________________________ 

4. бағамы таблода халықаралық валюталардың көрсетілген 

_________________________________________________ 

5. банк ғимараттың алдында бар екен  үлкен терминалы  

____________________________________________________ 

6. банк қарапайым қызметкерлері өте сыпайы және екен 

__________________________________________________ 

 

 

20-жаттығу. «Тиын тиынға қосылып, теңге құрайды» тақырыбына 

төмендегі берілген сөйлемдерді  пайдаланып, сұхбат құрыңыздар. 

  

1.  Арслан   досына   Ертең интернет-кафеге бар деді. 

2.  Мехмет әріптесіне Казкоммерцбанк бөлімшесіне  бар  деді.  

3.  Банк қызметкері Сіздің банкомат карточкаңыз  бар ма деп сұрады 

4.  Кассир доллардың бүгінгі сатып алу бағамы  148.8. деді 

5. Досым маған Орталық көшеде Казкоммерцбанк бөлімшесі бар. Ақшаны 

сонда барып ауыстырайық  деді 

 

21-жаттығу. Сөздердің орнын ауыстырып, сөйлем құрып 

жазыңыздар. 

 

1. өсіп қарқынды Ел экономикасы келеді 

_______________________________________________________ 

2. өнімдерін экспортқа шығару мүмкіндігі Ауыл шаруашылығы мол 

_______________________________________________________ 
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3. өңделсе болады пайда көп Мұнай 

_______________________________________________________ 

4. нарықтық көшті Қазақстан экономикаға 

_______________________________________________________ 

5. көтерілді бойынша 33-ші сатыға Қазақстан әлем  

_______________________________________________________ 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Сөздерді буынға бөліп жазып, қатаң дауыссыз 

дыбыстардың астын сызыңыздар. Бір буынды сөздерге көңіл 

аударыңыздар. 

 

Үлгі:  кө+шу 

       

көз, көшу, күн, қазақ жері, қуатты, мақсат, мал, мол, мүмкіндік (мұрсат), 

мыс, нарық, отыз үшінші, пайда, таң 

 

2-жаттығу. Етістіктерді шақ (осы, келер, өткен) түрлеріне бөліп 

жазыңыздар.  

 

         Етістіктер:    жасаған, дамиды, өседі, өндіріп жатыр, өркендейді, 

жетіледі, жұмсалған, жинақталады, дамып жатыр, жұмсалады, орын алады, 

құрылды,  қамтамасыз етеді, гүлдендіреді,   ерекшеленді                       

 

3-жаттығу. Сөйлемдегі етістіктерге шартты рай жұрнақтарын 

жалғап жазыңыздар. 

 

Үлгі:  Мұнай өңделсе, пайда көп болады 

     

1. Еліміз шикізат әлеуетін мүмкіндігінше пайдалан____, экономикасы 

қарқынды дами түсер еді. 

      2. Қазақстанда малды көп өсір___, ауылшаруашылығы өнімдерін 

экспортқа шығару мүмкіндігі мол болады. 

3.  Қазақстанда жұмыс орны көбей____, жұмыссыздық  азаяды. 

4. Денсаулықты жақсартқыңыз кел___, алдын-ала тексеруден өтіп тұру 

керек.  

 

4-жаттығу. Үлгі бойынша етістіктерге есімшенің  -ған еді, -ген еді, -

қан еді, -кен еді жұрнақтарын жалғап жазыңыздар.  

 

Үлгі: ауыстыр-ған еді, кел-ген еді, сат-қан еді, кет-кен еді 
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Етістіктер: сатып алу, сату, қарыз беру, бару, көмектесу, ашу, салу, 

пайдалану, кеңесу, даярлау 

 

5-жаттығу. Белсенді лексиканы кесте бойынша үш топқа бөліп 

жазыңыздар. 

 

банкі, ақша, ауыстыру, несие, алу, заманауи, жабдық,  қабырға, ақпарат, 

халықаралық,  төлемақы, бағам, ақпарат, интернет-кафе, жылдамдық, 

пікір, қарыз, беру, сауда, жүйе  

  

 Жуан түбірлі сөз Жіңішке түбірлі сөз Жуан және жіңішке 

буынды  сөздер 

ұлттық теңге  қызметкер 

   

   

   

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ  ТҮСІНІКТЕМЕ:  Сан-мөлшер 

категориясы 

 

Көптік ұғымы мынадай жолдары арқылы беріледі: 

а) Көптік ұғымды сөздің лексикалық мағынасы арқылы білдіру 

лексикалық тәсіл деп аталады. 

Тілімізде лексикалық тәсілмен көптік ұғымды білдіретін сөздер тобы 

бірнешеу: 

- жеке-даралап санауға келмейтін заттардың аттары (су, сүт, ұн т.б.). 

- ру, халық, ұлт, ел аттары (қазақ, қырғыз, өзбек т.б.). 

- әр қилы жәндіктер, аң, хайуанат атаулары (көбелек, қоңыз, түлкі т.б.). 

- өсімдік аттары (арпа, сұлы, жусан т.б). 

- адамның ішкі құбылыстарының, дүниедегі сын-сипаттардың, іс- 

әрекеттердің, күй-жайлардың аттары (ермек, қуаныш, ізгілікт.б.). 

ә) Көптік мағынаның сөз тіркесі арқылы берілу жолы синтаксистік 

тәсіл деп аталады. Мысалы, жиырма үй, сексен трактор, тау-тау астық, 

бірталай жыл т.б.  

б) Көптік мағына зат есімдерге көптік жалғаулардың қосылуы 

арқылы жасалады:  - лар (-лер, -дар, -дер, -тар, -тер), мысалы: дәріс+тер, 

студент+тер. 

 

 

6-жаттығу. Көптік ұғымды білдіретін сөздерді төмендегі кестеге 

сәйкестендіріп  жазыңыздар. 
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Жеке-

даралап 

санауға 

келмейтін 

заттардың 

аттары 

 

Ру, халық, 

ұлт, ел 

аттары 

Әр қилы 

жәндіктер, аң, 

хайуанат 

атаулары 

Өсімдік 

аттары 

Адамның ішкі 

құбылыстарыны

ң, дүниедегі сын-

сипаттардың, іс- 

әрекеттердің, 

күй-жайлардың 

аттары 

айран татар түлкі арпа уайым 

 

Су, сүт, сорпа, қазақ, жүн, ұн, құм, орыс, алғыс тәжік. алтын, күміс, 

өсімдік, шөп, мұрт, шаш, ақыл, айран, боза, шай, азон, бу, түтін  ұн, өзбек, 

шаң, тозаң алтын, қола  боран, жаңбыр, көз, құлақ, аяқ, қолғап, етік, айла, 

дау 

 

          7-жаттығу. Берілген зат есімдерге көптік жалғауын жалғаңыздар.  

 

Үлгі:  дәріс+тер, студент+тер 

 

Ауыл, үй, кітап, адам, доп, банк, мүлік, қор,  валюта, теңге, банкомат 

карточкасы 

 

8-жаттығу. Төмендегі сөздерді пайдаланып, сөз тіркестерін 

құрыңыздар. 

 

Он төрт, отыз екі, сексен, тау-тау, бірталай, мың, ұзақ 

 

Қажетті сөздер: бағдарлама, мөлшерлеме,  шаршы, пайыз, үстемақы 

оқушы,  үй, орындық, астық, жыл,  уақыт 

  

№6 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Халықаралық ынтымақтастық. 

Халықаралық ұйымдар.  

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Анықтауыштық қатынас 

 

  Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар.  

 

1. Қатынас, елшілік,  мүше, ұйымдар,  қауымдастық, мәмілегерлік, елшілік, 

консулдық, елші, консул, әріптестік, одақ,  іс-шара.  

 

2. Халықаралық ынтымақтастық, сыртқы саясат, шет елдер, әлемдік 

кеңістік,  ресми сапар,   сауда-саттық қатынас, белсенді қызмет, жетекші 

елдер. 
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3. Қадағалау, қатынас жасау. 

 

Мәтінді оқыңыздар.   

 

Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін көптеген елдермен қарым-

қатынас құра бастады. Еліміз осы елдерде  өзінің елшіліктері мен 

консулдық ашты.  Америка Құрама Штаттарында, Түркияда, Ресейде, 

Қытайда және т.б. еуропа мен азия елдерінде елшіліктер өз мәмілегерлік 

қызметтерін атқаруда. Осы елшіліктердің  белсенді қызметінің арқасында 

экономикалық, халықаралық, сондай-ақ мәдени  қарым-қатынастар 

орнатылып, түрлі іс-шаралар  атқарылуда. 

Бүгінде ел Президенті әлемнің бірнеше елдеріне ресми сапар 

жасады, халықаралық  басқосуларға қатысты. Әлемнің жетекші елдеріне – 

Австрияға, Ұлыбританияға, АҚШ-қа, Германияға, Францияға, Жапонияға, 

сондай-ақ Үндістанға, Пәкістанға, Қытайға және басқа елдерге ресми 

сапармен барып, стратегиялық әріптестікті орнатты. Бұл сапарлар 

Қазақстанның сыртқы саясаты үшін маңызды оқиғалар болды.  

  Елбасының тікелей араласуымен және қадағалауымен Сыртқы істер 

министрлігін қалыптастырудың құқықтық, әлеуметтік-саяси және кадр 

мәселелері оң шешімін тапты.  

Бүгін Қазақстан – дүние жүзі мойындаған әлемдік қауымдастықтар 

мен ұйымдардың теңдей мүшесі. Қазақстан әлемдегі 215 елдің 170-тен 

астамымен сауда-саттық қатынаста. Оның тәуелсіздігін 180 ел мойындады, 

130 елмен мәмілегерлік қатынас орнатты. Қазір Алматы мен Астанада 70-

тен астам елдің елшіліктері жұмыс істеуде. Ал Қазақстанның сыртқы 

саясаты жүргізіліп жатқан экономикалық реформа негізінде басқа 

елдермен экономикалық, ғылыми-техникалық қатынасты қамтамасыз етуге  

бағытталған. Халықаралық кеңістіктегі жағдай республика үшін өте 

қолайлы. 

               Қазақстанның халықаралық қатынасы беделді халықаралық 

ұйымдармен барған сайын ұлғая түсуде. Олар: Біріккен Ұлттар Ұйымы 

(БҰҰ), Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҰ), Еуропа одағы, Халықаралық 

және Еуропалық қайта құру банкі, Халықаралық валюта қоры,  Ислам 

конференциясы ұйымы, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ), 

Еуразиялық экономикалық одақ және  т.б.  

Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) – халықаралық ұйым.   
Штаб-пәтері Нью-Йорк (АҚШ) қаласында орналасқан. Қазіргі таңда 

БҰҰ құрамына 193 мемлекет кіреді.  Қазақстан Республикасы 1992 

жылдың 2 наурызында БҰҰ құрамына кірді.     

Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҰ) – халықаралық сауда ережелерін 

реттейтін халықаралық экономикалық ұйым.   Оған 162 ел мүше болды, 

2015 жылдың желтоқсан айында Қазақстан ДСҰ-ға 162-мемлекет болып 

тіркелді.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
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Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) - 1996 жылы «Шанхай 

бестігі» деп атаумен құрылған халықаралық ұйым.     
Шанхай ынтымақтастық ұйымы   мақсаты – шекара аумағында 

әскери сенім шараларын күшейту, қауіпсіздік тәртібін нығайту. 

Еуразиялық экономикалық одақ (ЕЭО)  – бірнеше  мемлекет 

басшылары арасында  құрылған экономикалық одақ. Бұл одақ 2015 

жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Оның басты міндеті – 

экономикалық қуатты, тұрақты және барлығына тиімді Еуразиялық одақ 

құру.  Қазақстан Республикасы алыс және жақын елдермен  халықаралық 

ынтымақтастықта  жұмыс істеуде. 

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

Елші 

Ресми сапар 

Ынтымақтастық  

Елшілік 

Қауымдастық 

Одақ 

Ұйым 

 

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі сөздердің 

мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өзіңіз сөйлем құрыңыздар. 

 

Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін көптеген елдермен қарым-

қатынас құра бастады. Еліміз осы елдерде  өзінің елшіліктері мен 

консулдық ашты.  Америка Құрама Штаттарында, Түркияда, Ресейде, 

Қытайда және т.б. еуропа мен азия елдерінде елшіліктер өз мәмілегерлік 

қызметтерін атқаруда. Осы елшіліктердің  белсенді қызметінің арқасында 

экономикалық, халықаралық, сондай-ақ мәдени  қарым-қатынастар 

орнатылып, түрлі іс-шаралар  атқарылу үстінде. 

 

3-жаттығу. Тұрақты сөз тіркестеріне көңіл аударыңыздар және 

сөйлем құрыңыздар. 

 

Оң шешімін табу, ел мойындады, көзі жету, паш ету 

 

4-жаттығу. Сұраулы сөйлемді жай сөйлемге айналдырыңыздар. 

 

Ел Президенті  қандай елдерге ресми сапар жасады?  

......................................................................... 

Қандай беделді халықаралық ұйымдарды білесіз?  

......................................................................... 

Бүгінде еліміздің тәуелсіздігін қанша ел мойындады?  

......................................................................... 
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Қазақстан Республикасының елшіліктері қандай шет елдерде 

ашылған? 

 

 

5-жаттығу.  Мәтіндегі БҰҰ, ДСҰ, ЕЭО, ШЫҰ сөздерінің 

жазылуына назар аударып, оны сөзбен жазып үйреніңіздер. Мәтіндегі ел 

атауларын теріп жазып, оның айтылу ерекшелігіне көңіл аударыңыздар. 

 Үлгі: Ресей – Россия 

 

6-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мағанасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер  және оған тақырып беріңіздер. 

 

7-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем 

көлемінде баяндап беріңіздер. 

  

8-жаттығу.  Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1.  Қазақстан қанша елмен  сауда-саттық қатынас орнатты? 

2.  Ел тәуелсіздігін қанша ел мойындады? 

3.  Біріккен Ұлттар Ұйымы қандай ұйым? 

4. Біріккен Ұлттар Ұйымының штаб-пәтері қай елде орналасқан? 

 

9-жаттығу. Жауап беруге арналған сөйлем түрлерін  

пайдаланыңыздар, сөйлемдерді аяқтаңыздар. 

 

1.  Біріккен Ұлттар Ұйымы   қандай ұйым? 

..................................................................  

2.  Дүниежүзілік сауда ұйымы  қандай ұйым? 

......................................................................  

3.  Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы қандай ұйым? 

......................................................................... 

  4. Еуразиялық экономикалық одақ  қандай  одақ? 

............................................................................... 

  

10-жаттығу. Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Қазақстанның елшіліктері мен консулдықтары қандай елдерде 

мәмілегерлік қызметтерін атқаруда? 

2. Елбасы қандай жетекші елдерге ресми сапар жасады? 

3. Қазақстанның сыртқы саясаты негізгі бағыттары қандай? 

4. Қазақстанның қандай беделді  халықаралық ұйымдармен байланыс құрған? 

 

11-жаттығу. Өздеріңіз оқыған мәтін бойынша қандай жаңалық 

аштыңыздар. 
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  12-жаттығу. Мәтіндегі өздеріңізге ұнаған абзацтарды анықтаңыздар. 

Өз таңдауларыңызды түсіндіріңіздер. 

 

          13-жаттығу.  Мәтіндегі жаңа ақпаратты қалай пайдаланар едіңіздер? 

 

14-жаттығу. Сіздер оқыған  мәтін не жөнінде екен? Түсіндіріңіздер. 

 

15-жаттығу. Сіздіңше мәтінде қандай мәселе көтерілген? 

Айтыңыздар. 

 

16-жаттығу. Мәтін бойынша ақпарат беріңіз. Оқиғаға баға беріңіз. 

Досыңызға алған ақпаратыңызды баяндап, сұхбат құрыңыз. 

 

17-жаттығу. Сөйлеу жағдаяттық тапсырма бойынша сұхбат 

құрыңыздар. 

 

        БҰҰ – халықаралық ұйым. Қазақстан Президенті бірнеше рет осы 

ұйымның ресми мінберінен сөз сөйледі. Ол қандай ұсыныстар жасауы 

мүмкін деп ойлайсыз? 

 

18-жаттығу. Монологті диалогке айналдырыңыздар. 

 

         Мен университеттің халықаралық қатынастар факультетінде оқимын. 

Менің мамандығым мәмілегер. Болашақта шетелдегі Қазақстан елшілігінде 

мәмілегер болып жұмыс істегім келеді. Егер мен мәмілегер болсам, өз 

елімнің  саяси, экономикалық мүддесін түсіндіріп, олармен 

ынтымақтастықта жұмыс істер едім. Бұл мүддеге жету үшін «Болашақ» 

бағдарламасы аясында шетелде білім алар едім.  

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Үлгі бойынша сөйлем құрыңыздар, етістіктердің жасалу 

жолдарына назар аударыңыздар. 

 

Үлгі: атқарылуда 

 

       Осы елшіліктердің  белсенді қызметінің арқасында экономикалық, 

халықаралық, сондай-ақ мәдени  қарым-қатынастар орнатылып, түрлі іс-

шаралар  атқарылуда. 

 

Қажетті сөздер: орындалу, қабылдану, орнатылу, ашылу, бекіту 
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2-жаттығу. Сөйлемдердегі етістіктерді осы, келер және өткен шақта 

беріңіздер. 

 

Бүгінде ел Президенті әлемнің бірнеше елдеріне ресми сапар 

жасады, халықаралық  басқосуларға қатысты. Әлемнің жетекші елдеріне – 

Австрияға, Ұлыбританияға, АҚШ-қа, Германияға, Францияға, Жапонияға, 

сондай-ақ Үндістанға, Пәкістанға, Қытайға және басқа елдерге ресми 

сапармен барып, стратегиялық әріптестікті орнатты. Бұл сапарлар 

Қазақстанның сыртқы саясаты үшін маңызды оқиғалар болды.  

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ  ТҮСІНІКТЕМЕ:   Анықтауыштық  

қатынас 

 

Анықтауыштық қатынас матаса, қабыса байланысқан есімді 

тіркестерге тән. Мысалы: Бесінші сынып, алтын сақина, менің інім, біздің 

қала, орындалған арман.  

Анықтауыштық қатынас басыңқы сөзден бағыныңқы сөзге қандай? 

қай? кімнің? ненің? қандай? қанша? неше? нешінші? деген сұраулар қою 

арқылы анықталады. Анықтауыштық қатынастағы лексика-грамматикалық 

мағына бағыныңқы сөз бен басыңқы сөздің лексикалық ерекшеліктеріне 

сәйкес даралық, нақтылық сипат алады. Матасу – сөз бен сөздің ілік септік 

жалғауы мен тәуелдік жалғауы арқылы байланысуы. Мысалы, Алматтың 

үйі, ағаштың бұтағы, менің жолдасым. Матасу байланысындағы сөз тіркесі 

мынадай лексика-грамматикалық мағыналарға ие. Менің киімім – затқа 

меншіктілік, Тілектің әпкесі – туыстық, үйдің терезесі – бүтіннің бөлшекке 

қатынасы. 

  

  

  3-жаттығу. Үлгі бойынша асты сызылған сөздерге сұрақ қойып,  

жазыңыздар.  

 

   Үлгі:  Халықаралық ынтымақтастық.  Қандай ынтымақтастық? 

 

Үкіметтің саясаты, шет елдер, әлемдік кеңістік,  ресми сапар,   сауда-

саттық қатынас, белсенді қызмет, жетекші елдер, Біріккен Ұлттар Ұйымы, 

Дүниежүзілік сауда ұйымы, Еуропа одағы, Халықаралық және Еуропалық 

қайта құру банкі, Халықаралық валюта қоры,  Ислам конференциясы 

ұйымы, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы, Еуразиялық экономикалық одақ 

және  т.б.  

 

 

4-жаттығу. Ілік септігі мен тәуелдік жалғауы арқылы байланысқан 

сөз тіркестерін жазыңыздар. 
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Көптеген елдер, мәмілегерлік қызметтер, түрлі іс-шаралар,  мәдени  

қарым-қатынастар, ұйымдардың мүшесі, Қазақстанның  саясаты, 

Еуразиялық экономикалық одақ, Қазақстанның қатынасы, Елбасының 

араласуы, оның  міндеті, елшіліктердің  қызметі, әлемнің елдері 

 

5-жаттығу.  Орын тәртібі арқылы байланысқан сөздерді көшіріп 

жазыңыздар.  

 

Ресми сапар, бірнеше елдер,  сыртқы саясат,  мәмілегерлік 

қызметтер, түрлі іс-шаралар,  мәдени  қарым-қатынастар, ұйымдардың 

мүшесі, Қазақстанның  саясаты, Еуразиялық экономикалық одақ, 

Қазақстанның қатынасы, Елбасының араласуы, оның  міндеті, 

елшіліктердің  қызметі, әлемнің елдері, сауда-саттық қатынас, алыс  елдер,  

жақын елдер   

 

 

                                                                  №7 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Азаматтардың құжаттары мен 

бостандықтары. Адам құқықтары мен бостандықтары  

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Меншік мәнді сөйлем 

  

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар.  

 

          1. Құқық, бостандық, құжат, мемлекет, заң, ұйым,  мүше, норма, 

қауіпсіздік, ынтымақтастық, талап, қағида, басшылық, жүйе, құрамдас, 

мамандық, еңбекақы, қоғам, бірлестік, білім, тұжырымдама. 

          2. Адам құқықтары, тұрғылықты жер, қоғамдық бірлестік, жеке басы, 

меншік иесі.   

          3. Құқық қорғау, жүйелеу. 

          4. Халықаралық,  ортақ. 

 

   Мәтінді оқыңыздар. 

 

        Адамның құқықтары мен бостандықтары  мемлекет заңдарына 

қатысты болады. Халықаралық құқық қорғау ұйымдарына мүше болған ел 

халықаралық  құқық нормаларын орындауға міндетті. Қазақстан 

Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына, Еуропадағы қауіпсіздік пен 

ынтымақтастықты сақтау ұйымына мүше болғандықтан, осы ұйымдардың 

адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау туралы талаптарын орындап 

отырады. 

      Халықаралық құқықтық актілер Қазақстан Республикасындағы заң 

шығарудағы негізгі құжаттардың бірі болып   табылады. Қазақстан 
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Республикасы халықаралық құқық қағидалары мен нормаларын  іс жүзінде 

басшылыққа алады.   

            Адам құқықтарының жалпыға ортақ заңында адамның өмір сүру 

құқығы, жеке басының бостандығы, тұрғылықты жерін өз еркімен 

таңдауы, өз қалауы бойынша мамандық таңдап еңбек етуі, еңбегіне сай 

ақы алу, меншік иесі болу, қоғамдық бірлестіктердің жұмысына қатысу, 

демалу, білім алу, адамға лайық тұрмыс құру  құқықтары және т.б жатады. 

             Адамның бостандығы басқаша түсіндіріледі.   Оның бостандығы 

көрініс табатын маңызды тұстардың бірі – жауапты шешімдерді қабылдау 

екендігінде. Бұл адамның санасы мен мәдениетінің даму деңгейінің аса 

жоғары болуын қажет етеді. Осылайша, қазіргі адам құқықтарының 

тұжырымдамасы мына қағидаларға негізделеді: адамның өзінің дербес 

дүниесі бар, оған ешқандай биліктің қол сұғуына болмайды, өзінің 

құқықтарын қорғай отырып, адам мемлекетке өзінің талаптарын қоя алады.  

Талап ету қабілеті – адам құқықтарының маңызды тұстарының бірі.   

 

Түсіндірме сөздік 

1. Құжат – белгілі бір ақпаратты көрсететін жазбаша іс – қағаз  

2. Норма – нәрсенің белгіленген мөлшері  

3. Қағида – ұстаным, ереже  

4. Құрамдас – өзара байланыстарға бөлу  

5. Меншік – жеке өзіне тиесілі зат  

6. Бірлестік – ұйымдасу, бірігу  

 

1-жаттығу.  Сөз тіркестерін құрыңыздар.                                           

                                              

Үлгі: адамның құқығы 

 

азаматтың                                       құқығы                    

мемлекеттің                                    құжаты 

елдің                                                бостандығы 

   

              

2-жаттығу.  Өрнекпен жұмыс. Сөйлем   құрыңыздар. 

 

Дала                                             өрнек:      қандай?            –    құжат,  құқықтық құжат 

 

Халықаралық қатынас         –        өрнек:    не? 

                             ұйым, құқық, құжат 

Адам құқығы                     –      өрнек:    нелер? 

                           бостандық, қауіпсіздік, еңбек 

 

3-жаттығу.  Мәтін бойынша кестені толтырыңыздар. 
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Адамның 

құқықтары 

туралы 

құжаттар 

Қазақстан 

Біріккен Ұлттық 

Ұйымына 

мүше 

Халықаралық 

құқықтық актілер 

БҰҰ-ның Бас 

асамблеясы 

қабылдаған 

декларация 

    

 

4-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

Азамат 

Құжат 

Құқық  

Бостандық 

қорғау 

  

5-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі сөздердің 

мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем құрыңыздар. 

 

            Адамның құқықтары мен бостандықтары  мемлекет заңдарына 

қатысты болады. Халықаралық құқық қорғау ұйымдарына мүше болған ел 

халықаралық  құқық нормаларын орындауға міндетті. Қазақстан 

Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына, Еуропадағы қауіпсіздік пен 

ынтымақтастықты сақтау ұйымына мүше болғандықтан, осы ұйымдардың 

адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау туралы талаптарын орындап 

отырады. 

 

6-жаттығу.  Сұраулы сөйлемді жай сөйлемге айналдырыңыздар. 

 

Халықаралық құқық қорғау ұйымдарына мүше  елдер нені  

орындауға міндетті?  

......................................................................... 

Қазақстан Республикасындағы заң шығарудағы негізгі  

құжат қалай аталады?  

......................................................................... 

Адам құқықтары мен бостандықтары қандай қағидаларға 

негізделеді?  

......................................................................... 

Сөз бостандығы деген не? 

......................................................................... 

 

 

7-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мағанасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіз және оған тақырып беріңіздер. 
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8-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем 

көлемінде баяндап беріңіздер. 

 

9-жаттығу.  Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1.Құқық дегеніміз не? 

2. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде сіз өз құқығыңызды 

білесіз бе?  

3.Әлеуметтік құқыққа не жатады? 

4.Экономикалыққа құқыққа не жатады? 

5.Еңбек құқығы не жөнінде не айтасыз? 

6.Білім алу құқығы туралы не білесіздер? 

 

10-жаттығу.  Сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

     Құқық қорғау, құқықтық жауапкершілік, құқықтық норматив, жеке бас 

бостандығы, құқықтық акті. 

 

11-жаттығу.  Мәтін бойынша кестені толтырыңыздар. 

 

Білім құқығы Қазіргі кезде жастардың шетелде жоғары білім алуға 

немесе магистратурада оқуға құқығы бар.   

Мәдени 

құқық 

  

Еңбек құқығы   

Әлеуметтік 

құқық 

  

 

12-жаттығу.  Мәтінді абзацтарға бөліп,   негізгі ойды білдіретін 

сөйлемдерді жазыңыздар. 

 

1.  Халықаралық құқық қорғау ұйымдарына мүше болған ел халықаралық  

құқық нормаларын орындауға міндетті. 

2. _______________________________________________  

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

 

13-жаттығу.   Мәтіндегі негізгі ақпаратты пайдаланып, сөйлемдерді  

толықтырыңыздар. 

 

1.Қазақстан Республикасы  _________ ________ _______ мүше ел. 

2.Қазақстан Республикасы халықаралық құқық ____ мен ______ 

құрметтейді 

3. Негізгі ____________ іс жүзінде басшылыққа алады. 
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14-жаттығу. Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Мемлекет заңдарына ықпалын тигізіп отыратын құжаттарды атаңыздар? 

2. БҰҰ-ға мүше болған Қазақстан қандай талаптарды орындауға міндетті? 

3. «Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы» құжатында қандай 

құқықтар көрсетілген? 

 

15-жаттығу. Өздеріңіз оқыған мәтін бойынша қандай ақпарат 

алдыңыздар. 

 

  16-жаттығу. Мәтіндегі өздеріңізге ұнаған абзацтарды анықтаңыздар. 

Өз таңдауларыңызды түсіндіріңіздер. 

 

  17-жаттығу.  Мәтіндегі жаңа ақпаратты қалай пайдаланар едіңіздер? 

 

18-жаттығу. Сіздер оқыған  мәтін не жөнінде екен? Түсіндіріңіздер. 

 

19-жаттығу. Сіздіңше мәтінде қандай мәселе көтерілген? 

Айтыңыздар. 

 

20-жаттығу. Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Оқиғаға баға 

беріңіздер. Досыңызға алған ақпаратыңызды баяндап, сұхбат құрыңыздар. 

 

21-жаттығу. Рөлге бөлініп оқыңыздар. Осы диалог  үлгісі  бойынша 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтары туралы сұхбат құрыңыздар. 

 

Арман: - Тілек,  адамның құқығы, бостандығы туралы не айтар едің?  

Тілек: - Адам өз қалауы бойынша өмір сүреді. 

Асыл: - Өз еркімен өмір сүретін тұрғылықты жерін таңдайды. 

      Жұлдыз: - Қазақстан азаматы  таңдаған мамандығы бойынша білім алады. 

Жұмыс істейді, еңбегіне сай айлық ақшасын алады. 

Тілек: - Ол қоғамдық бірлестіктердің жұмысына қатысып, меншік иесі 

бола алады. 

Жұлдыз: - Сонымен қатар,  демалуға, адамға лайық тұрмыс құруға 

құқылы.  

      Тілек: - Арман, осы айтылғандарды адамның жеке басының құқықығы мен 

бостандығы дейміз. 

Асыл: -Біз халықаралық  құқық нормаларын орындайтын заңды 

мемлекетте өмір сүреміз.  

                    Тілек: : - Дұрыс айтасың, Асыл. Сенімен бәріміз келісеміз. 

 

22-жаттығу. Танымдық сұрақтарға жауап беріңіздер. 
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1. Қазақ елінің Конституциясы жөнінде не айта аласыздар? 

2. Қазақстан Республикасында өмір сүретін халықтардың бостандығы мен 

құқығы жөнінде не айтар едіңіз? 

3. Бостандық, ынтымақтастық, тәуелсіздік туралы қандай мақал-мәтелдерді 

білесіздер? 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Үлгі бойынша сөйлем құрыңыздар, етістіктердің жасалу 

жолдарына назар аударыңыздар. 

 

Үлгі: орындайды 

 

       Осы ұйымдардың адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау туралы 

талаптарын орындайды. 

 

Қажетті сөздер: қатысу, демалу, алу, еңбектену, бақылау, қорғау, 

қабылдау, жазу, орындау  

 

2-жаттығу. Сөйлемдердегі етістіктерді осы, келер және өткен шақта 

беріңіздер. 

           Адам құқықтарының жалпыға ортақ заңында адамның өмір сүру 

құқығы, жеке басының бостандығы, тұрғылықты жерін өз еркімен 

таңдауы, өз қалауы бойынша мамандық таңдап еңбек етуі, еңбегіне сай 

ақы алу, меншік иесі болу, қоғамдық бірлестіктердің жұмысына қатысу, 

демалу, білім алу, адамға лайық тұрмыс құру  құқықтары және т.б жатады. 

 

3-жаттығу.  Мәтіннен  ілік септігі мен тәуелдік жалғаудың  ІІІ  

жағында тұрған тіркестерді табыңыздар. Сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі:  Ұйым+ның мүше+сі 

Қазақстан Республикасы – Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі. 

 

4-жаттығу.  Септік жалғауын  жалғаңыздар. 

 

Септік Қазақстан Республикасы  Адам 

құқықтықтары 

    Ел бірлігі 

Атау  

Ілік  

Барыс  

Табыс  

Жатыс  

Шығыс  

Көмектес  

Қазақстан Республикасы 

Қазақстан Республикасы+ның 

Қазақстан Республикасы+на 

Қазақстан Республикасы+н 

Қазақстан Республикасы+нда 

Қазақстан Республикасы+нан 

Қазақстан Республикасы+мен 
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5-жаттығу.  Берілген құрылымда тіркес  құрыңыздар. 

 

1.  Зат есім  -  зат есім+  тәуелдік жалғауының ІІІ жағы  +    -нда, -нде 

 

   Үлгі:  Қазақстан  азамат+ы+нда 

 

2. Сын есім - зат+ барыс септігінің жалғауы 

 

Үлгі: қоғамдық ұйым+ға 

 

6-жаттығу.   Күрделі атауларға көмектес және табыс септігі 

жалғауларын жалғап жазыңыздар.  

 

 Үлгі: Бас ассамблея декларациясымен, Бас ассамблея декларациясын 

 

Қазақстан Республикасы  

Біріккен Ұлттар Ұйымы 

Астана қаласы 

Қазақстанның заңы 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ  ТҮСІНІКТЕМЕ:   Меншік мәнді сөйлем. 

Изафеттік тіркес және –нікі, -дікі, -тікі қосымшалары арқылы меншік 

мәнді сөйлемнің жасалуы.  

 

7-жаттығу. Үлгі бойынша меншік мәнді сөйлем құрастырыңыздар. 

 

Үлгі:  Бұл менің кітабым. Бұл оқулық менікі еді. 

 

          8-жаттығу.  Берілген  сөздер мен сөз тіркестеріне -нікі, -дікі, -тікі 

жұрнақтарын жалғап, меншік мәнді сөйлем құрыңыздар. 

   

           Үлгі:  құқық қорғау ұйымдарынікі, Адам құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау туралы талаптар құқық қорғау ұйымдарынікі 

 

Меншік иесі, халық, қоғамдық бірлестік, Қазақстан Республикасы, 

Астана қаласы, Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропалық одақ, құқық қорғау 

ұйымдары 
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№8 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Отбасы. Неке. Баспана. Бала 

тәрбиесі 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Көмекші есімдер қызметі 

  

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар.  

 

1. Бейбітшілік, жауапкершілік, сабыр, сенім, келіспеушілік,     

кешірім, қасиет, сыйластық, тәртіп, сабырлылық, ақыл, бірлік, татулық, 

қамқор, әдеп, құрмет, баспана, дәстүр,  жұмыс орны. 

 

2. Сыйлау,  қателікті  мойындау, қайғысына ортақтасу, қуанышын 

бөлісу, ыңғайсыздану, сараптау, көңілді болу,   тыңдай білу, сөзін бөлмеу, 

құрмет көрсету. 

 

3. Ұстамды, мықты,  зиялы, білімді, мейірімділік, әдепті, сыпайы, 

мәдениетсіздік,    ұлттық.   

 

4. Жаман мінез, жақсы мінез. 

 

   Мәтінді оқыңыздар. 

 

 Екі жас заңды некеге тұрып, отбасын құрады. Жас отбасы –  

мемлекет негізі. Біздің мемлекетімізде әрбір жас отбасы баспанамен 

қатамасыз етіледі.  

 Отбасындағы балалардың бірлікте және татулықта өмір сүруі  әке 

мен шешенің тәрбиесіне байланысты. Отбасында ата-ана   балаларына сәби 

кездерінен бастап тәлім-тәрбие береді. Олардың тәртіптерін қадағалап, 

ақылды және сабырлы болуға тәрбиелейді.  Балаларға қамқорлық, 

жауапкершілік пен  сыйластық  туралы үнемі айтып отырады. Егер 

отбасында ынтымақ пен бірлік болмаса, онда отбасы мүшелерінің 

арасында келіспеушіліктер басталады. Алайда отбасының әр мүшесі «мен» 

деп емес, «біз» деп өмір сүрмейінше, ортақ бірлік  болмайды.   

Отбасында татулықты сақтаудың бірнеше жолдары бар. Біріншіден, 

отбасындағы балалар арасындағы  мәселелерді   сабырлықпен шешу керек.   

Екіншіден, кешірімді болу керек. 

Кешірімді болу, өзін қоршаған адамдарға мейірімділік таныта білу, 

біреудің қуанышы мен ренішіне, қайғысына ортақтасу –  адамгершіліктің 

белгісі. Үшіншіден, ұстамды болып, өз  қателігін түсіне білу де 

ақылдылыққа жатады. Отбасы мүшелерінің бір-біріне деген қамқорлығы 

мен мейірімділігі, отбасының берекесі мен бірлігіне  әкеледі. Отбасында 
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өнегелі тәрбие беру, әдеп сақтауға үйрету  – бұл ата-бабаларымыздан  

қалған дәстүр.   

   Адам бойындағы жаман мінездер:  дауыс көтеру, артық сөз айту, 

басқаларды түсінбеу. Егер бір-бірін   жақсы қасиеттерін көре біліп, 

қуаныштарымен бөлісе алса,   онда отбасы мүшелері бақытқа бөленеді.  

 Сонымен бірге олар бір-біріне қамқор болуы керек. Ең бастысы, 

отбасы мүшелерінің бір-бірімен  сыпайы қарым-қатынаста болғаны жөн. 

 

Түсіндірме сөздік 

1. Қасиет – кез келген затқа тән ерекшелік, адамға тән күш, қабілет  

2. Қайғысына ортақтасу – басына түскен қиыншылығына көмектесу  

3. Қамқор – сенімді адам, қолдаушы  

4. Зиялы – оқыған адам  

 

 

  1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Отбасы 

Заңды неке 

Ата-ана 

Сабырлық 

Тәртіп 

 

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыз және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем 

құрыңыздар. 

 

            Отбасындағы балалардың бірлікте және татулықта өмір сүруі  әке 

мен шешенің тәрбиесіне байланысты. Отбасында ата-ана   балаларына сәби 

кездерінен бастап тәлім-тәрбие береді. Олардың тәртіптерін қадағалап, 

ақылды және сабырлы болуға тәрбиелейді.  Балаларға қамқорлық, 

жауапкершілік пен  сыйластық  туралы үнемі айтып отырады. 

 

 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)  Екі жас заңды некеге тұрып, отбасын құрады. 

Ә)  Біздің мемлекетімізде әрбір жас отбасы баспанамен қатамасыз етіледі. 

 

4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканы тауып, астын 

сызыңыздар. Сөздің мағынасын түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 
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Кешірімді болу, өзін қоршаған адамдарға мейірімділік таныта білу, 

біреудің қуанышы мен ренішіне, қайғысына ортақтасу –  адамгершіліктің 

белгісі. Үшіншіден, ұстамды болып, өз  қателігін түсіне білу де 

ақылдылыққа жатады. Отбасы мүшелерінің бір-біріне деген қамқорлығы 

мен мейірімділігі, отбасының берекесі мен бірлігіне  әкеледі. Отбасында 

өнегелі тәрбие беру, әдеп сақтауға үйрету  – бұл ата-бабаларымыздан  

қалған дәстүр.   

 

5-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

Адам бойындағы ....... мінездер:  дауыс көтеру, артық сөз айту, 

басқаларды түсінбеу. Егер бір-бірін   ...... қасиеттерін көре біліп, 

қуаныштарымен бөлісе алса,   онда .......  мүшелері бақытқа бөленеді.  

 Сонымен бірге ...... бір-біріне қамқор болуы керек. Ең бастысы, 

отбасы мүшелерінің бір-бірімен  сыпайы  .....-.....  болғаны жөн. 

 

6-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

7-жаттығу. Сөздерді әліпби бойынша реттеп жазып, олармен сөйлем 

құрыңыздар. 

бейбітшілік, ынтымақ, жауапкершілік, сабыр, сенім, сыйлау,  

келіспеушілік,     кешірім, қателікті  мойындау, қасиет, сыйластық, тәртіп, 

сабырлылық, ақыл, бірлік, татулық, ұстамды, мықты, қайғысына ортақтасу, 

қамқор, қуанышын бөлісу, жаман мінез, зиялы, білімді, мейірімділік, 

әдепті, сыпайы, әдеп 

 

8-жаттығу. Өрнекпен жұмыс. Сөйлем құрыңыздар. 

 

Жауапкершілігін сезіну  –  өрнек:   ненің? 

                                                                  жұмыстың, қызметінің, 

тапсырманың 

Қуанышын бөлісу - өрнек:  кіммен?  

                                                             досымен, әріптесімен, курстасымен 

Ынтымақтастықта өмір сүру - өрнек: қайда?  

                                                            отбасымен, жұбайымен, туыстарымен 

Қателігін мойындау - өрнек: кім? 

                                                           әрбір отбасы мүшесі 

 

 

 

9-жаттығу.  Мәтіндегі абзацтар бойынша негізгі ойды беретін 

сөйлемдерді жазыңыздар. 
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1. Жас отбасы –  мемлекет негізі. 

2. ................................................... . 

3. ................................................... . 

4. ................................................... . 

5. ..................................................  . 

    

 10-жаттығу.  Сұраулы сөйлемдерді жай сөйлемдерге 

айналдырыңыздар. 

 

1) Отбасында әке мен шеше қандай тәрбие беру керек? 

2) Ата-ана баласына үнемі не туралы айтып отырады? 

3) Отбасындағы татулықты сақтаудың қандай жолдары бар? 

  

11-жаттығу.  Жоғарыда берілген сөздерді пайдаланып, сөз 

тіркестерін құрыңыздар. 

 

Үлгі: 

 

Сыпайы  

Көңілді 

______                      адам 

______  

     

                                 

12-жаттығу.  Өрнек бойынша сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

Мейірімді адам - өрнек: қандай? 

       адамгершілігі мол, мәдениетті 

Арнайы білім алды - өрнек: қандай? 

        орта, жоғары, кәсіби 

Әдепке жатпайды - өрнек: не жатпайды? 

        мәдениетсіздік 

Үлкенге құрмет көрсету - өрнек: кімге? 

        ата-анаға, туыстарға  

Үзіп жеу - өрнек: нені? 

       нанды 

Дастарқанға нан қою - өрнек: нені? 

        ыдысты, тәрелкені 

 

                           

13-жаттығу.    Сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Зиялы адам қандай болуы керек? 

2. Мейірімділік дегеніміз не? 
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3. Ұлттық дәстүрімізде дастарқанға алдымен не қойылады? 

4. «Ас дәмді болсын!» фразасы қай кезде айтылады? 

 

         14-жаттығу.     Диалогті  рөлге бөліп оқыңыздар,  мазмұнын  өзгертіп  

         сұхбат құрыңыздар. 

 

Сіңлісі: -Надин, қонақтар бір сағаттан кейін келеді. Дастарқан 

жасайын ба? 

Әпкесі: -Иә, Самал дастарқан жасай бер. 

Сіңлісі: -Дастарқанға алдымен не қояйын? 

Әпкесі: -Ұлттық дәстүріміз бойынша, алдымен, нан  қой. Сосын 

басқа тағамдарды апарып қой. 

Сіңлісі: -Қандай ыдыстарды апарайын?  

Әпкесі: -Фарфордан жасалған кеселерді, шайға арналған және 

десерттік ыдыстарды апарып қой!   

Сіңлісі: -Шаңышқыларды қалай қояйын? 

Әпкесі: -Шанышқыны тарелканың сол жағына, ал тарелканың оң 

жағына пышақ және ас қасықтарды қой.  

Сіңлісі: -Надин, қонаққа кімдер келеді? 

Әпкесі: -Зиялы, қадірлі адамдар келеді. 

Сіңлісі: -Мен сізге көмектесіп, қонақтарға құрмет көрсеткім келеді. 

Әпкесі: - Әрине, Самал, құрмет көрсету  – үлкен  өнер емес пе? 

Өнеріңді көрсет! 

 

  

15-жаттығу.     Мәтінді оқыңыздар. Қазақтың дастарқан мәзіріне 

назар аударыңыздар, тағам атауларын есте сақтаңыздар. 

 

Қазақ тағамдары, дастарқан мәзірі 

 

 Қазақ халқы үшін дастарқаннан үлкен, астан үлкен нәрсе жоқ. «Ас -

адамның арқауы», «Жаман ауруға – жақсы ас» деп халық бекерге айтпаған. 

Қазақ халқының ерте кезде пайдаланған тамақ түрлері: ет, сүт, қымыз, 

сары май, құрт, ірімшік. Қазақ жерінде өсетін жеміс түрлері: қарақат, 

бүлдірген, алма, алмұрт, жүзім, анар. Еліміздің оңтүстігінде қауын, қарбыз, 

сәбіз, қызылша мен өсімдік майлары көп пайдаланылады. Қазақ халқының 

негізгі асы - сүт пен ет. Әсіресе сүттен көп тағамдар дайындалған. 

Сондықтан қазақ халқы сүт тағамын «Ағы бардың – бағы бар» деп жоғары 

бағалаған. 

                                                 (С.Қалиев) 

 

16-жаттығу.     Өзіңіз оқыған мәтін бойынша қандай жаңалық 

аштыңыздар. 
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17-жаттығу.   Мәтіндегі өзіңізге ұнаған абзацты анықтаңыздар. Өз 

таңдауларыңызды түсіндіріңіздер. 

 

18-жаттығу.   Мәтіндегі жаңа ақпаратты қалай пайдаланар 

едіңіздер? 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Берілген зат есімдердің   жұрнақ, жалғауларын 

ажыратып жазыңыздар. 

 

зат есім Жұрнақ Жалғау 

ақылдылық 

қамқорлық 

сыйластық 

отбасының 

келіспеушілік 

татулықта 

қасиетті 

  

 

2-жаттығу.  Грамматикалық формаларды  сөздің түбірінен  

ажыратыңыздар. Сөздерге сұрақ қойыңыздар. Сөз тіркестерін құрыңыздар.   

 

Әке мен шешеге  

Балаларына  

Үйде  

Адамдарға  

Отбасында  

 

3-жаттығу.  Сөйлемнің мағынасын осы, келер және өткен шақта 

өзгертіп айтыңыздар. 

 

 Отбасындағы балалардың бірлікте және татулықта өмір сүруі  әке 

мен шешенің тәрбиесіне байланысты. Отбасында ата-ана   балаларына сәби 

кездерінен бастап тәлім-тәрбие береді. Олардың тәртіптерін қадағалап, 

ақылды және сабырлы болуға тәрбиелейді.  Балаларға қамқорлық, 

жауапкершілік пен  сыйластық  туралы үнемі айтып отырады. Егер 

отбасында ынтымақ пен бірлік болмаса, онда отбасы мүшелерінің 

арасында келіспеушіліктер басталады. Алайда отбасының әр мүшесі «мен» 

деп емес, «біз» деп өмір сүрмейінше, ортақ бірлік  болмайды.   
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4-жаттығу.  Мәтіннен -у   керек  құрылымы бойынша берілген 

тіркестерді табыңыздар. 

 

Үлгі: Татулықта өмір сүр+у  керек 

   

5-жаттығу.    Сөйлемдерді  септік жалғауында тұрған сөздермен 

толықтырыңыздар. 

 

1. Мейірімділік — адамның өзге 

біреуге _____________, ізгі ниеті мен 

___________білдіру көрінісі. 

 

 

2. _____________ дұрыс әңгімелесе 

білу - _________ ерекше бір түрі. 

 

3. Ұлттық __________ дастарқанға 

алдымен нан қойылады.  

 

4. Ыдыстардың керамикадан, 

фарфордан, ______, ________ 

жасалатын түрлері бар. 

 

  

 

дәстүрімізде 

 

жылылығын 

 лебізін  

 

 

қыштан шыныдан 

 

 

әдептің 

адамдармен 

 

6-жаттығу.    Берілген құрылымдар бойынша мәтін ішінен 

сөйлемдерді табыңыздар. 

 

                                     -       ып,  -іп,  -п 

 

 

   Үлгі: Адамдар дастарқан басында әдептілік сақта+п, бір-бірімен 

мәдениетті тақырып аясында әңгімелесе білулері керек. 

           

                  Жай сөйлем         -са, -се                    жай сөйлем 

 

Үлгі:  Егер адамгершілік туралы өлең-жырлар қажет бол+са, 

интернеттегі қазақ ақындарының  өлеңдері  жайлы сайтты қарауға 

болады. 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ  ТҮСІНІКТЕМЕ:   Көмекші есімдер 

қызметі 

 

Көмекші сөздер – лексикалық мағынасы жоқ, көбінесе 

грамматикалық қызмет атқаратын жәрдемші сөздер. Оған алд, арт, аст, 

Жай сөйлем Жай сөйлем 
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қас, маң, жан, іш, туп, сырт, бас, бет, шет, түс, бой сияқты толық 

лексикалық мағынасы жоқ сөздер жатады. 

Көмекші есімдер мекенді, заттың жақын-алыстығы (ауылдың шеті, 

жаны, төңірегі, маңы), қыры (көпірдің асты, үсті, бойы); аралығы (екі 

үйдің ортасы, екі көшенің арасы) тұрғысынан саралап атайды. Кейбір 

көмекші есімдер қыс, жаз, түн тәрізді сөздермен тіркесіп келіп, оларды 

мезгілдік жағынан нақтылап, дәлдеп тұрады (қыстың басы, түннің ортасы). 

Көмекші есімдер өзі тіркескен негізгі сөздермен көбіне изафеттік (Ілік 

септік пен тәуелдік жалғаудың байланысы) байланыста қолданылады. 

Мысалы: өзеннің бойы, ауылдың сырты, қаланың маңы, құдықтың түбі, 

жолдың үсті, айдың ортасы, жылдың басы, аптаның аяғы т. б. Көмекші 

есімдер сөйлемнің дербес мүшесі болып жұмсалмайды. Негізгі сөздермен 

тіркесіп барып, сөйлемнің бір мүшесі болады: Мысалы, Ауылдың жаны — 

терең сай (Абай). Мұндағы ауылдың жаны — бастауыш.  

 

7-жаттығу. Берілген көмекші есімдерге жатыс септігінің 

жалғауларын  жалғаңыздар. 

 

Үлгі:  Үсті – үстінде 

 

Үсті,  арты, алды, жаны, қасы, іші, сырты, арасы, ортасы 

 

 

8-жаттығу.  Көп нүктенің орнына  қажетті көмекші есімдерді қойып 

жазыңыздар.  

 

Үлгі:   Астана қаласы  Есіл өзенінің  бойында орналасқан.  

 

Парламент үйі қаланың ... тұр. Әуежай қаланың ... орналасқан. 

Ақорданың ... үлкен саябақ бар. Саябақтың ... қызыл, жасыл, көк гүлдер 

өсіп тұр. Саябақтың қасы... жаңа тұрғын үйлер салынған. Ескерткіштің ... 

үлкен ғимарат тұр. Ғимараттың  ... әдемі гүлдер егілген.  

Парламент үйінің ... Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері 

қойылған.  

 

9-жаттығу.  Берілген сөз тіркестерін  сөйлем құру үшін 

пайдаланыңыздар. 

 

Үлгі:  Балалардың жанында  үнемі  әжесі отыратын. 

  

         Балалардың жанында, үйдің ішінде, қаланың ортасында, театрдың 

алдында, саябақтың ішінде, үйдің үстінде, көше бойымен, ауылдың 

маңында, қала сыртында, үстел басында 
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№9 Сабақ 

  

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Білім. Кәсіби бағдар. Оқу орындары. 

Мамандық.   ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Қимыл есімдер 

қызметі 

 

  

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар.  

 

1. Мамандық, білім, оқушы, жастар, білімгерлер,  бағыт-бағдар, ғалым, 

жазушы, тілші, мүсінші, суретші, сәулетші,  есепші, ұшқыш, ғарышкер, 

бағбан, сауыншы,    шаштараз, сағат шебері, зергер, жоғары оқу орындары, 

бақташы, егінші, мал дәрігері. 

 

2. Ғылыми, педагогикалық, инженерлік-техникалық, кәсіби, тұрмыстық. 

 

 

3. Ақпараттандыру, білім беру, оқыту, даярлап шығару, қалыптастыру, кәсіби 

шыңдау. 

 

 

Мәтінді  оқыңыздар. 

 

«Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ, мұның кез-келгеніне икемділік 

қажет, бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, 

зор шеберлікті қажет ететін нәрсе», - деп айтқан жазушы Жүсіпбек 

Аймауытов. 

Ал Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, 

ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды  қалыптастыруға 

және кәсіби шыңдауға қажетті жағдайлар жасау…. Оқытудың жаңа 

техналогиясын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсетіледі.   

Мектеп оқушыларының мамандық таңдауда дұрыс бағыт алу 

мәселесі   аса жауапты жұмыстардың бірі болып табылады. Бала үшін 

болашақ мамандықты  таңдау  өмірлік  жолын дұрыс таңдаумен  бірдей. 

Әрбір оқушының жеке қабілеттері мен ерекшеліктерін ескеріп, бағыт-

бағдар  беру – біздің басты міндетіміз.   

 Жастар арасында ғылыми қызметкерлер, педагогикалық, 

инженерлік-техникалық сияқты мамандықтарға қызығушылық баяу өсуде. 

Инженер, дәрігер, мұғалім, ғалым, жазушы, тілші, мүсінші, суретші, 

сәулетші, экономист, есепші, ұшқыш, ғарышкер болу үшін көп оқып, 

кәсіби білім алу қажет. Кейін теориялық біліміңді практикамен 

ұштастырып, тәжірибе жинаған жөн. Металлург, кенші, жүргізуші, 
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құрылысшы, тоқымашы, тігінші болғың келсе, өндірісте жұмыс істеу 

керек. Бақташы, егінші, мал дәрігері, бағбан, сауыншы, мақташы көбінесе 

ауылшаруашылығында қызмет атқарады. Аяқ-киім жөндеуші, сатушы, 

шаштараз, сағат шебері, зергер тұрмыстық қызмет көрсету салаларында 

жұмыс істейді. Ал әнші, биші, сазгер, режиссер тәрізді мамандықты 

таңдасаң, өнер саласында қызмет етесің. 

Жоғары оқу орындары – білім беру, экономиканың, ғылым мен 

мәдениеттің түрлі салалары үшін жоғары білімді мамандар  даярлайтын 

мекемелер.    Жоғары оқу орындарына академиялар, университеттер, 

институттар  жатады. Сонымен қатар бұлардан тыс түрлі әскери, діни  т.б. 

жоғары оқу орындары да бар. 

Жоғары оқу орындары ұлттық, мемлекеттік, жеке меншік болып 

бөлінеді. Астана қаласында бірнеше жоғары оқу орындары бар. Олар: 

Назарбаев университеті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті, «Тұран-Астана» университеті, С.Сейфуллин атындағы қазақ 

агротехникалық университеті және т.б. Бұл университеттер қоғамның 

әртүрлі салаларына  білікті мамандар даярлап шығарады. 

 

 

Түсіндірме сөздік 

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Мамандық 

Ғылым 

Қызметкер 

Маман 

Білімгер 

  

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем 

құрыңыздар. 

 

 Мектеп оқушыларының мамандық таңдауда дұрыс бағыт алу 

мәселесі   аса жауапты жұмыстардың бірі болып табылады. Бала үшін 

болашақ мамандықты  таңдау  өмірлік  жолын дұрыс таңдаумен  бірдей. 

Әрбір оқушының жеке қабілеттері мен ерекшеліктерін ескеріп, бағыт-

бағдар  беру – біздің басты міндетіміз.   

 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ, мұның кез-келгеніне икемділік 

қажет, бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, 
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зор шеберлікті қажет ететін нәрсе», - деп айтқан жазушы Жүсіпбек 

Аймауытов. 

 

Ә)  Жастар арасында ғылыми қызметкерлер, педагогикалық, 

инженерлік-техникалық сияқты мамандықтарға қызығушылық баяу өсуде. 

 

4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканы тауып, астын 

сызыңыздар. Белсенді лексиканы мәнерлеп оқып, орыс тіліне 

аударыңыздар. 

 

 Инженер, дәрігер, мұғалім, ғалым, жазушы, тілші, мүсінші, суретші, 

сәулетші, экономист, есепші, ұшқыш, ғарышкер болу үшін көп оқып, 

кәсіби білім алу қажет. Кейін теориялық біліміңді практикамен 

ұштастырып, тәжірибе жинаған жөн. Металлург, кенші, жүргізуші, 

құрылысшы, тоқымашы, тігінші болғың келсе, өндірісте жұмыс істеу 

керек. Бақташы, егінші, мал дәрігері, бағбан, сауыншы, мақташы көбінесе 

ауылшаруашылығында қызмет атқарады. Аяқ-киім жөндеуші, сатушы, 

шаштараз, сағат шебері, зергер тұрмыстық қызмет көрсету салаларында 

жұмыс істейді. Ал әнші, биші, сазгер, режиссер тәрізді мамандықты 

таңдасаң, өнер саласында қызмет етесің. 

 

5-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

Ал Қазақстан Республикасының «______ туралы» заңында «Білім 

беру жүйесінің басты міндеті ______  және _______ құндылықтар, ғылым 

мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды  қалыптастыруға және 

_____    ________ қажетті жағдайлар жасау…. Оқытудың жаңа 

технологиясын енгізу, _____  ______ ақпараттандыру, халықаралық, 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсетіледі.   

 

6-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы болатынын 

әңгімелеңіздер. 

 

7-жаттығу.  Мәтінді оқыған кезде  қандай жаңа ақпаратты оқыдыңыздар? 

 

8-жаттығу.  Мәтіндегі өздеріңізге ұнаған абзацты анықтаңыздар. Өз 

таңдауларыңызды түсіндіріңіздер. 

 

9-жаттығу.  Монологті диалогке айналдырыңыздар. 

 

Жоғары оқу орындары – білім беру, экономиканың, ғылым мен 

мәдениеттің түрлі салалары үшін жоғары білімді мамандар  даярлайтын 

мекемелер.    Жоғары оқу орындарына академиялар, университеттер, 
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институттар  жатады. Сонымен қатар бұлардан тыс түрлі әскери, діни  т.б. 

жоғары оқу орындары да бар. 

Жоғары оқу орындары ұлттық, мемлекеттік, жеке меншік болып 

бөлінеді. Астана қаласында бірнеше жоғары оқу орындары бар. Олар: 

Назарбаев университеті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті, «Тұран-Астана» университеті, С.Сейфуллин атындағы қазақ 

агротехникалық университеті және т.б. Бұл университеттер қоғамның 

әртүрлі салаларына  білікті мамандар даярлап шығарады. 

 

10-жаттығу.  Диалогті мәнерлеп оқыңыздар.  

 

                     Алмас: - Мақсат, «Болашақ» бағдарламасы туралы естідің бе? 

                     Мақсат: - Иә, естідім. Ол шетелде оқығысы келетін жастарға арналған 

бағдарлама ғой. 

                    Алмас:   - Мен де  сол бағдарлама бойынша  шетелдің жоғары оқу    

орындарында    білім алғым келеді. 

                   Мақсат: - Әрине, Алмас. Арманың орындалсын! 

                    Алмас:  - Еліміздің экономикасын жаңа сатыға көтеру үшін, білімді жас 

мамандарға сұраныс жоғары екенін білемін. 

                  Мақсат:  -Дұрыс айтасың, Алмас. Тәуелсіз Қазақстан елінің келешегі 

қазіргі жас ұрпақтың қолында. Ал жас ұрпақ дегеніміз,  ол - біз. 

                  Алмас:  - «Болашақ» бағдарламасы туралы кімнен сұрауға болады? 

                  Мақсат: - Мерей апайдан сұрайық. 

                  Алмас:  - Жақсы, Мақсат! Жүр, сұрайық. 

 

 

11-жаттығу. Сұрақтарға жауап беріңіздер. 

                                                                       

- Сен қайда оқисың? 

- ____________________ 

- Ол қандай университет? 

- _____________________ 

-  Университет туралы не айта аласың? 

- _____________________ 

- Студенттерге қандай жағдай жасалған? 

- _______________________________ 

 

    12-жаттығу. Рөлге бөлініп оқыңыздар. Осы үлгі бойынша өз  

ойларыңмен бөлісіңіздер. 

                                          

 Мақсат: - Мен биыл колледжді бітіріп, жоғары оқу орнына түсу үшін тест 

                  тапсырамын. 

 Омар:     - Сенің қандай жоғары оқу орнына түскің келеді? 

 Мақсат: - Менің Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде 
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                  оқығым келеді.        

Сәуле:    - Менің шетелде оқығым келді. Қытай халық университетіне  

                    түспек ойым бар.  

Омар:     - Менің жолдасым М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 

                   университетіне оқуға түскісі келеді.  

Мұрат:     - Сенің  қайда оқығың келеді? 

Омар:     - Мен Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 

                    университетіне барамын.  

Асыл:      - Біздің колледждің 8 түлегі шетелдің таңдаулы оқу 

орындарында  

                   білім алып жатыр.  

Айсұлу:   - Менің әпкем Париждегі  Сорбонно университетінде оқып 

жатыр.  

                   Ол  «Болашақ» бағадарламасының стипендиаты. 

Күнсұлу:  - Мен  Римдегі  «S. Cecilia» атындағы музыка 

консерваториясында 

                     оқуды армандаймын. 

Омар:     - Осы армандарымызға жету үшін, біз жақсы оқып, көп 

                 еңбектенуіміз керек деп ойлаймын. 

 

               ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Сөздерді жасалу жолдары бойынша топтастырыңдар. 

 

                                     Үлгі: 

 

Қосарлану жолы Сөз тудырушы жұрнақ 

арқылы жасалу жолы 

Бірігу жолы 

ой-пікір зиянды әлдеқалай 

   

   

 

Берілген сөздер: әлеуметтік, рухани,  қамқорлық, ой-пікір, іс-шара, 

биологиялық, ата-баба, іс-шара, қоғамдық, зиянды, насихаттау, үгіт-

насихат, ақылды, жігерлі, дарынды, ешқашан, тәуелсіз, қорғаушы, 

бәсекелестік, білім, патриоттық, денсаулық,  ешкім, әлдеқалай, әркім 

 

2-жаттығу. Екі сөйлемді жалғаулықтар арқылы байланыстырыңдар. 

                                     

1. Біздің колледждің түлектері ең үздік оқу орындарына түсті  (және, мен) 

өз мамандықтары бойынша жақсы білім алып жатыр. 

2. Олар «Болашақ» бағдарламасы бойынша ең үздік оқу орындарын 

бітірді, (сондықтан, себебі)  министрліктер мен мекемелерде, ұлттық 

компанияларда жұмыс істеулері керек. 
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3. Сен «Болашақ» бағдарламасы бойынша шетелге оқуға барасың, 

(немесе, біресе)  Қазақстандағы ең үздік оқу орнына түсесің. 

4. Менің (біресе, бірақ) шетелде оқығым келеді, (біресе, бірақ) өз елімде  

оқығым келеді. 

5. Менің Кембридж университетіне түскім келеді, (алайда, өйткені) ол 

көп дайындықты қажет етеді. 

 

3-жаттығу. Тұйық етістіктердің тұлғасын үлгі бойынша өзгертіңіздер, 

сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі:     алуым, алуың, алуыңыз, алуы, алуымыз, алуларың, 

алуларыңыз, алулары 

  

алу + ы  

 

Оның шетелде білім алуы қажет. Сені қызыл диплом алуыңмен 

құттықтаймын. 

 

 Қажетті етістіктер: оқу,  жүзеге асыру,  насихаттау, жүргізу, үйрену, 

меңгеру, бітіру  

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ:  Қимыл есімдерінің 

қызметі. Қимыл есімдерінің жасалуы. Септелуі. Тәуелденуі. 

Предикаттық мәнде қолданылуы – уға,-( уге) баптау, тырысу, кірісу 

сияқты және т.б тіркестер қолданысы.  

 

          4-жаттығу. Берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын 

ажыратып жазыңыздар. Басқару, келу, ойлау  етістіктерін септеңіздер, 

тәуелдеңіздер.  

 

Үлгі:  ақпараттандыр+у 

 

бару, жасау, ойлау, есептеу, қысқару, басқару, келу, көрсету, өсу, 

шығару. 

 

           5-жаттығу. Төменде берілген сөздер мен сөз тіркестерімен 

сөйлем  құрыңыздар.   

 

Үлгі:   Бұл университетте жақсы  білім ал+уға  болады. 

 

Білім алуға, көрсетуі, баланы оқытуды, даярлап шығарудан, мінезді 

қалыптастырумен, кәсіби шыңдаудың, біліктілікті жетілдіруде, бағыт-

бағдар беруді,  қызмет етумен, сәулетші болуға, басқаруым, келуіңіз, 

ойлауымыз 
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№10 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Ғылым және инновациялық 

технология. Танымал ғалымдар. 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Көмекші етістік 

 

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Өнеркәсіп, өндірушілер, әдістеме, тауар,   тағылым,   тәжірибе, 

инфрақұрылым, жоба, әлеует,   бағыт, көлемі. 

 

2. Жандандыру, ынталандыру.  

 

3. Маңызды нәтижелер,     отандық өндіріс, бәсекеге қабілетті, 

инновациялық үдерістер,  өнеркәсіп саласы, технологиялық құрылымдар, 

білікті мамандар, отандық кадрлар,   жасанды интеллект.  

 

4. Жетекші, шетелдік ғылыми-зерттеу, іргелі, қолданбалы.  

  

Мәтінді оқыңыздар.   

 

            Қазіргі уақытта ғылымды кажет ететін отандық өндірісті дамыту, 

бәсекеге қабілетті өнімдерді шығару еліміздің ең негізгі міндеті. Ғылымды 

қажет ететін жаңа технологияларды әзірлеу, республиканың өнеркәсіп пен 

ғылыми-техникадағы әлеуетін сақтау,  бүгінгі күннің өзекті мәселелері 

болып табылады.  

         Қазақстанның ғылыми-технологиялық саясаты инновациялық 

үдерістерді жандандырып, өнеркәсіп саласына жаңа технологиялар енгізіп 

жатыр. Ғылым мен өндіріс арасындағы тығыз байланыс құру арқылы 

елімізде индустрияны дамыту, ұлттық ғылыми-техникалық әлеуетті 

дамытуға аса көңіл бөлінуде. 

            Елімізде менеджмент, маркетинг және басқа да салаларда жоғарғы 

білікті мамандар да жеткіліксіз. Осыған байланысты қазақстандық 

мамандарды жетекші шетелдік ғылыми-зерттеу институттары мен 

компанияларына тағылым алуға жыл сайын қаражат бөлінеді.   

          Мемлекеттік тіліміз өз мәртебесін алғаннан кейін шетелдік 

тәжірибелер жинақталып, оқу үдерісіне жаңа технологиялар ене бастады. 

Қазақ тілін деңгейлеп оқыту жүйесі, ақпараттық технологиялар, 

электронды оқулық сияқты педагогикалық технология тілді оқытудағы 

үлкен жетістіктер болып отыр. 

          Қазақстандағы жетекші жоғары оқу орындарының басты мақсаттары 

-   білім-ғылым мен өндірісті дамыту болып табылады. Соңғы жылдары 

ғылыми-зерттеу жобаларының көлемі өсіп, іргелі әрі қолданбалы ғылыми-
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зерттеу жұмыстары жүргізіліп, ғылымға жаңа инновациялық бағыттағы 

жобалар енгізілуде.   

       Олар: физикадағы – ядролық, ғарыштық және нанотехнологиялық 

бағыттар, биологиядағы – биотехнология, математикадағы – 

математикалық модельдеу, ақпараттық технологиялардағы – жасанды 

интеллект мәселелері. 

Бүгінгі күнде  танымал ғалымдар биотехнология, нанотехнология, 

физика-химиялық және биология салаларындағы өзекті мәселелерді  шешу 

мақсатында ғылыми-практикалық конференциялар, дөңгелек үстелдер 

және тағы да басқа іс-шаралар ұйымдастыруда. Осы салаларда жемісті 

еңбек етіп жүрген танымал ғалымдарымыз да жетерлік. Мәселен, осы 

салада ғалым Темірбай Дарқанбаевтың есімі белгілі. Ол 30 жыл биохимия 

және энзимология пәндері бойынша лекция оқып, алғашқы рет қазақ 

тілінде биохимия курстарын ашты. Ол – биохимик, физиолог, микробиолог 

кадрларын дайындауда үлкен үлес қосқан ірі ғалым және керемет ұстаз.     

 Математика саласында Жұмаділдаев Асқар Серқұлұлының есімі 

танымал. Ол  – ғалым, физика-математика ғылымының докторы, 

профессор, Қазақстан ҰҒА-ның корреспондент мүшесі.  Асқар 

Жұмаділдаевтің негізгі ғылым-зерттеу еңбектері Ли алгебрасының 

когомология теориясына арналған. Асқар Жұмаділдаев Германиядағы 

Гамбург, Мюнхен, Билефельд университеттерінің профессоры болып, 

Кэмбридж университетінің жанындағы Ньютон институтында және тағы 

басқа   институттарда  қызмет атқарып, лекциялар оқыған. 

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Ғылым 

Ғалым 

Инновация  

Өзекті мәселе 

Әлеует 

  

2-жаттығу. Мәтіннен кірме сөздерді тауып, оның мағынасын 

түсіндіріңіздер. 

 

3-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем 

құрыңыздар. 

 

         Қазіргі уақытта ғылымды қажет ететін отандық өндірісті дамыту, 

бәсекеге қабілетті өнімдерді шығару – еліміздің ең негізгі міндеті. 

Ғылымды қажет ететін жаңа технологияларды әзірлеу, республиканың 

өнеркәсіп пен ғылыми-техникадағы әлеуетін сақтау,  бүгінгі күннің өзекті 

мәселелері болып табылады.  
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4-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Қазақстанның ғылыми-технологиялық саясаты инновациялық 

үдерістерді жандандырып, өнеркәсіп саласына жаңа технологиялар енгізіп 

жатыр.  

Ә)  Елімізде менеджмент, маркетинг және басқа да салаларда 

жоғарғы білікті мамандар да жеткіліксіз. 

 

5-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканы тауып, астын 

сызыңыздар. Сөздің мағынасын түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

           Қазақстандағы жетекші жоғары оқу орындарының басты мақсаттары 

-   білім-ғылым мен өндірісті дамыту болып табылады. Соңғы жылдары 

ғылыми-зерттеу жобаларының көлемі өсіп, іргелі әрі қолданбалы ғылыми-

зерттеу жұмыстары жүргізіліп, ғылымға жаңа инновациялық бағыттағы 

жобалар енгізілуде.   

          Олар: физикадағы – ядролық, ғарыштық және нанотехнологиялық 

бағыттар, биологиядағы – биотехнология, математикадағы – 

математикалық модельдеу, ақпараттық технологиялардағы – жасанды 

интеллект мәселелері. 

 

6-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

Мәселен, осы салада ғалым Темірбай Дарқанбаевтың ..... белгілі. Ол 

30 жыл биохимия және энзимология .... бойынша лекция оқып, алғашқы 

рет қазақ ..... биохимия курстарын ашты. Ол биохимик, физиолог, 

микробиолог кадрларын дайындауда үлкен ..... қосқан ірі ..... және керемет 

ұстаз.    

Математика ..... Жұмаділдаев Асқар Серқұлұлының есімі танымал. 

Ол  – ғалым, физика-математика .... докторы, профессор, Қазақстан ҰҒА-

ның корреспондент мүшесі.    

 

7-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы болатынын 

әңгімелеңіздер. 

 

8-жаттығу. Сіздерше мәтінде қандай мәселе көтерілген? Айтыңыздар. 

 

9-жаттығу. Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Достарыңызға алған 

ақпараттарыңызды баяндап, сұхбат құрыңыздар. 

 

10-жаттығу. Сөздерді әліпби бойынша реттеп жазып, олармен сөйлем 

құрыңыздар. 
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инновация, маңызды нәтижелер,     отандық өндіріс, бәсекеге қабілетті, 

өнеркәсіп, әлеуеті,   инновациялық үдерістер,  жандандыру, өнеркәсіп 

саласы, технологиялық құрылымдар, ынталандыру,  өндірушілер, 

әдістемелер, тауар,   білікті мамандар, жетекші, шетелдік, тағылымдар,   

отандық кадрлар   

 

 

11-жаттығу.  Берілген сөздер мен сөз тіркестерін кесте бойынша 

жазыңыздар. 

 

 

12-жаттығу. Сұхбатты оқыңыздар. 

 

Заманауи технология 

 

Алуа: - Нейля, сенің жұмыс кабинетіңде қандай техникалық 

құралдар бар? 

Нейля: - Компьютер,  цифрлы фотоапарат, плеер, iPOD бар. 

Алуа: - Мен кеше notebook  сатып алдым. 

Нейля: - Компьютеріңді Интернет желісіне қостың ба? 

Алуа: - Иә, әрине. Жылдамдығы жоғары интернет жүйесіне қостым. 

Мен интернет материалдарын көп оқимын ғой. 

Нейля: - Сен, «Power Point» бағдарламасымен жұмыс істей аласың 

ба? 

Алуа: - Әрине, «Power Point» бағдарламасын тез үйреніп алдым. 

Оның пайдасы көп екен. Сол арқылы презентациялар жасап 

жүрмін.  

Нейля: - «Үздік оқу орындары» туралы презентация бар ма? 

Алуа: - Бар. Қажет болса, флешкаңа жазып берейін. 

Нейля: - Саған көп рақмет! 

 

13-жаттығу.  Өлеңді мәнерлеп оқыңыздар. Жаттап алыңыздар.  

 

Ғылым таппай мақтанба, 

Орын таппай баптанба,  

Құмарланып шаттанба, 

Ойнап босқа күлуге. 

Бес нәрседен қашық бол, 

Бес нәрсеге асық бол, 

Ғылым саласы Танымал ғалымдар Инновация   

Тіл білімі М.Серғалиев Электрондық оқулық 
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Адам болам десеңіз. 

Тілеуің, өмірің алдыңда, 

Оған қайғы жесеңіз. 

Өсек, өтірік, мақтаншақ,  

Еріншек, бекер мал шашпақ –  

Бес дұшпаның, білсеңіз.  

Талап, еңбек, терең ой,  

Қанағат, рақым, ойлап қой – 

Бес асыл іс, көнсеңіз.  

 

14-жаттығу. «Интернеттің пайдасы мен зияны» тақырыбына әңгіме 

жазыңыздар. 

 

15-жаттығу. Досыңызды инновациялық жоба жеңімпазы болуымен 

құттықтап, құттықтаухат жазыңыздар. 

  

 

16-жаттығу. Жауаптарға сұрақ жазыңыздар. 

 

1. Тұрмыстық заттарды жасауда ғылымның атқаратын рөлі үлкен. 

2. Табиғи  таза материалдар біздің айналамыздан табылады. 

3. Ағаштан жиһаз, тұрмыстық заттар жасап, үйлер мен көпірлер 

салады.  

4. Ал тастар мен тау жыныстарының сан түрлері биік ғимараттарды 

салғанда қолданылады. 

  

17-жаттығу.    Рөлге бөліп оқыңыздар. Осы тақырып бойынша өзара 

сөйлесіңіздер. 

 

                 Раушан:    - Сымбат, ғылымның қандай жетістіктерін білесің? 

                 Сымбат:    -  Ғылым жетістіктерінің арқасында  теледидарлар,  тұрмыстық  

                             электр аспаптары жасалады. 

                Мөлдір:     -   Түрлі машиналар да жасалып жатыр ғой. 

                Сымбат:     -  Бұлардың барлығы жоғары технологиялық композитті  

                              және  арнайы таңдап алынған материалдардан жасалады. 

                 Мөлдір:     - Ағаш табиғи таза материалға жата ма? 

                 Сымбат:     - Әрине, ағаш - біздің айналамыздан табылатын табиғи  

                              материалдардың бірі. 

                 Еламан:     - Материалдардың беріктігі қалай анықталады? 

                 Сымбат:     - Олардың беріктігін әртүрлі әдіспен өлшейді. 

                 Еламан:      - Сымбат, өзің ғылымның жетістіктері туралы көп білесің ғой.  

                 Сымбат:  - Мен химия пәнін ұнатамын. Сосын ғылымның жетістіктері 

туралы  

                            көп оқимын. 



68 

 

 

                     18-жаттығу.      Диалогті монологке айналдырыңыздар.  

 

    ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Мәтіннен  төмендегі  құрылымда берілген сөздерді 

табыңыздар, сөз тіркестерін құрыңыздар. 

                        

          1. есім сөз + и 

                                           

   Үлгі:  ғылым + и 

             ғылыми жұмыстар 

         

         2. есім сөз + -лық, -лік, -дық,-дік, -тық,-тік 

    

   Үлгі:  әлеумет + тік 

             әлеуметтік ғылымдар 

 

 

         2-жаттығу. Төмендегі зат есімдермен сөз тіркестерін құрыңыздар. 

 

 Үлгі: ғылымның жетістіктері 

 

ғылым, заттар, аспап, қосылыс, ағаш, қысым, бөлшек, қасиет, салмақ, 

қасиет, мерзім, тығыздық, сынақ, үрдіс 

 

         3-жаттығу. Туынды сын есімдердің жұрнақтарын анықтаңыздар. Сөз 

тіркестерін құрыңыздар. 

 

          Үлгі:  тұрмыс+тық заттар 

 

технологиялық, гидравликалық, қуатты, ыңғайлы, майысқақ, серпімді, 

иілгіш, өткізгіштік, пайдалы, табиғи, зиянды, зиянсыз 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Көмекші етістік 

 

Көмекші етістік – толық лексикалық мағынасы жоқ, жеке тұрып 

сөйлем мүшесі бола алмайтын, тек негізгі етістіктермен, есім сөздермен 

тіркесіп қолданылатын етістіктер. Қазақ тілінде төрт көмекші етістіктер 

бар: е (еді, екен, емес), жазда, ет, де (деді, деген, десе, дейді). Мыс., 

Жаманға жүзің салма малды екен деп, жақсыдан күдер үзбе жарлы екен 

деп (ел аузынан). Жеке тұрып лексикалық мағына білдіре алмайтын 

мұндай сөздер көмекші етістіктер деп аталады. Қазақ тілінде толық 

лексикалық мағынасы бар бірқатар етістіктер әрі негізгі, әрі көмекші 
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етістіктер мәнінде жұмсалады. Қазақ тілінде мұндай отызға тарта етістік 

бар: ал, бар, бер, бол, жібер, кел, кет, т.б. Мыс., қал (негізгі етістік) – айтып 

(К. е.), қой (негізгі етістік) – айтып (К. е.), жөнел (негізгі етістік) – жүгіре 

(К. е.). Лексик. мағынасынан айырылып, К. е. мәнінде жұмсалған мұндай 

етістіктерді мәнді көмекші етістіктер дейді. Мыс., Бір күні ел көшкенде, 

қыр астында ойнап жүріп, екеуі жұртта қалып қойыпты (Ы.Алтынсарин). 

К. е. негізгі етістікке есімше, көсемше тұлғалары арқылы тіркеседі: айтып 

қой, жаза сал, бара жатыр. 

 

  

 

         4-жаттығу. Көп нүктенің орнына төменде берілген  қажетті көмекші 

сөздерді қойып жазыңыздар.  

 

Үлгі:  Аманжолдың  мақсаты  отандық өндірісті дамыту  ... . 

Аманжолдың  мақсаты   отандық өндірісті дамыту  еді. 

 

1. Соңғы жылдары басты мәселе ғылым мен өндіріс арасындағы 

тығыз байланысты құру үшін  алдымен индустрияны дамыту ... . 2. 

Бәсекеге қабілетті өнімдерді шығару үшін еңбек еткім ... . 3. Кәсіпкерлер 

өнеркәсіп саласына жаңа технологиялар енгізіп жатыр ... . 4. Шетелдік 

ғылыми-зерттеу институттары мен компанияларында жұмыс істегім ... . 5. 

Мамандар жұмыс үдерісіне жаңа технологиялар енегізе ... . 6. Әсіресе, 

ғылыми-зерттеу жобаларының көлемі өсіп, іргелі әрі қолданбалы ғылыми-

зерттеу жұмыстары жүргізіліп ... . 

 

Көмекші сөздер: еді, келеді, екен, бастады, жатыр. 

 

         5-жаттығу. Төменде берілген негізгі етістіктерге үлгі бойынша 

көмекші етістіктерді тіркестіріп жазыңыздар. 

 

     Үлгі: сақтап еді,  сақтаған екен, сақтаған емес, сақтап жатыр   

 

Әзірлеу,  бөліну,  енгізілу, өндіру, ұйымдастыру, атқару, ашу, оқу, 

зерттеу 
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№11 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Еңбек. Еңбек нарығы. Еңбек 

тәртібі. Еңбек демалысы. 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Міндет, жауапкершілік мәнді 

сөйлем. 

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар.  

 

1. Еңбек, заңнама,  келісім, ұжым, жұмыскер, жұмыс беруші, міндеттер, 

лауазым, жалақы, еңбек тәртібі, құндылықтар, демалыс, сыйақы. 

 

2. Материалдық, рухани, күрделі, нормативтік-құқықтық.  

 

3. Еңбек шарты, еңбек қатынастары, ұжымдық шарттар, қамтамасыз ету. 

 

Мәтінді  оқыңыздар. 

 

Еңбек – адам мен қоғамның өмір сүру және қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін қажетті материалдық, рухани және басқа да 

құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі. Әркімнің еңбекті еркін 

таңдауға немесе еңбекке еркін келісуге құқығы бар,   кәсіп пен қызмет 

түрін таңдау құқығына ие. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы 

Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді. 

Еңбек қатынастары – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасында, келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда жұмыскер мен 

жұмыс берушінің арасында туындайтын қатынастар. Жұмыскер – жұмыс 

берушімен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша 

жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға. 

Жұмыскер еңбекті белгілі бір жұмыс орнында жүзеге асырады. 

Жұмыс орны – жұмыскердің еңбек қызметі процесінде еңбек міндеттерін 

орындауы кезінде оның тұрақты немесе уақытша болатын орны. 

Орындаған жұмысы үшін еңбекақы (жалақы) алады. Жалақы дегеніміз – 

жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына, 

сапасына және жағдайларына қарай еңбек үшін төленетін сыйақы. 

Жұмыскер Еңбек Кодексінде белгіленген жағдайларға сәйкес еңбек 

демалысын алады. Демалыс – жұмыс орны (лауазымы) мен Еңбек 

Кодексінде белгіленген жағдайларда орташа жалақысын сақтай отырып, 

жұмыскердің жыл сайынғы демалуын қамтамасыз ету немесе әлеуметтік 

мақсаттар үшін жұмыскерді белгілі бір кезеңге жұмыстан босату. Сондай-

ақ жұмыскер еңбек тәртібін сақтауы керек. 

  Еңбек тәртібі – жұмыс беруші мен жұмыскерлердің Қазақстан 

Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде, сондай-ақ 

келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттардағы міндеттемелерді  орындауы.  
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Түсіндірме сөздік 

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Еңбек   

Жалақы 

Жұмыскер 

Еңбек демалысы 

Еңбек тәртібі 

  

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем 

құрыңыздар. 

 

 Еңбек – адам мен қоғамның өмір сүру және қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін қажетті материалдық, рухани және басқа да 

құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі. Әркімнің еңбекті еркін 

таңдауға немесе еңбекке еркін келісуге құқығы бар,   кәсіп пен қызмет 

түрін таңдау құқығына ие. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы 

Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді. 

 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Жұмыскер – жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын және 

еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға. 

 

Ә)  Жұмыс орны – жұмыскердің еңбек қызметі процесінде еңбек 

міндеттерін орындауы кезінде оның тұрақты немесе уақытша болатын 

орны. 

 

4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканы тауып, астын 

сызыңыздар.    

 

 Еңбек қатынастары – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасында, келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда жұмыскер мен 

жұмыс берушінің арасында туындайтын қатынастар. Жұмыскер – жұмыс 

берушімен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша 

жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға. 

 

5-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

Жұмыскер еңбекті белгілі бір _____  ______ жүзеге асырады. Жұмыс 

орны – жұмыскердің еңбек қызметі процесінде еңбек _______ орындауы 

кезінде оның тұрақты немесе уақытша болатын орны. Орындаған жұмысы 
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үшін ________ (жалақы) алады. Жалақы дегеніміз – жұмыскердің 

________, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына, сапасына және 

жағдайларына қарай еңбек үшін төленетін сыйақы. 

 

6-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы болатынын 

әңгімелеңіздер. 

 

7-жаттығу. Сөздерді әліпби бойынша реттеп жазып, олармен сөйлем 

құрыңыздар. 

 

Еңбек, заңнама,  келісім, ұжым, жұмыскер, жұмыс беруші, міндеттер, 

лауазым, жалақы, еңбек тәртібі, құндылықтар, демалыс, сыйақы, 

Материалдық, рухани, күрделі, нормативтік-құқықтық, еңбек шарты, еңбек 

қатынастары, ұжымдық шарттар, қамтамасыз ету. 

 

8-жаттығу.  Мәтіннен 15 сөз тіркесін көшіріп  жазыңыздар. 

 

9-жаттығу.  Диалогті мәнерлеп оқыңыздар. Осы үлгіде диалог 

құрыңыздар. 

 

Абай:  - Сәлеметсің бе, Зейнеп? 

Зейнеп:  - Сәлеметсің бе, Абай! 

Абай:  - Зейнеп, осы мекемеде жұмыс істегеніңе қанша болды? 

Зейнеп:  - Жұмыс істегеніме 1 ай ғана болды. 

Абай:  - Мынау сенің жұмыс орның ба? 

Зейнеп:  - Иә, бұл – менің жұмыс орным. 

Абай:  - Зейнеп, жұмыс орның жақсы жабдықталған ба? Өзіңе 

ыңғайлы ма? 

Зейнеп:  - Иә, маған керек заттарының бәрі бар: үстел, кітап сөресі, 

компьютер, факс. Компьютерім интернетке қосылған.  

Абай:  - Кеңсе жабдықтары бар ма? 

Зейнеп:  Иә, мекеме әкімшілігі жұмыс орнымды кеңсе 

жабдықтарымен қамтамасыз етті: екі түрлі қағаз (А3, А4), 

қағаз қондырғыш, степлер, қалам, желім, қайшылар бар. 

Абай:  - Тамаша! 

Зейнеп:  - Жұмыс орным ыңғайлы, әрі жайлы. 

Абай:  - Менің  де  жұмыс орным жабдықталған, өзіме ұнайды.  

Зейнеп, жұмысыңа табыс тілеймін! 

Зейнеп:  - Рақмет, Абай! 

Абай:  - Сау бол, Зейнеп! 

Зейнеп:  - Көріскенше күн жақсы! 

 

10-жаттығу.   Берілген лексиканы пайдаланып, еңбек күніңізді 

жоспарлаңыздар. 
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11-жаттығу. Мәтінді оқыңыздар. 

 

                     Уақытты дұрыс жоспарлай білу – табыс кепілі                                                 

           Іскер адам өзінің әр күнін міндетті түрде жоспарлайды. Ол апталық  

жоспар құрады. Жоспарланған жұмысын белгілі себептермен орындай 

алмаса, келесі аптаға қайта жоспарла, жүзеге асыруға тырысады. Апталық 

жоспарлау іскер адамға жұмысының жүйелі, әр күнін тиімді қолдануға 

көмектеседі. Іскер адамдар жұмыс күнін бір аптаға немесе ұзақ мерзімге 

жоспарлайды. Ал кейбіреулері тіпті әрбір сағатын жоспарлап, жұмыс 

аяғында өзіне есеп беріп отырады. Бұл оның ісінің алға басуына жол 

ашады. 

 

 12-тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

 Іскер адам  қандай қасиетімен ерекшеленеді? 

 Жоспарланған жұмысы орындалмаса не істейді? 

 Жұмыс аяғында есеп беру қажет пе? 

 

 

    ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

       1-жаттығу. Белсенді лексиканы септеңіздер. 

 

 Апта 

жоспары 

дүйсенбі 

 

сейсен

бі 

сәрсенб

і 

бейсен

бі 

жұм

а 

сенбі жексенб

і 

8.30.-11.20 

 

       

11.30-

12.20 

       

12.30-

13.00 

       

13.00 -

14.00 

 

       

14.00-

14.50 

 

       

15.00-

16.30 

       

16.30-

18.00 
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Белсенді лексикалар: еңбек, заңнама,  келісім, ұжым, жұмыскер, жұмыс 

беруші, міндеттер, лауазым, жалақы, еңбек тәртібі, құндылықтар, демалыс, 

сыйақы, қамтамасыз ету 

 

 

Септіктер  

(Падежи) 

Сұрақтары  

(Вопросы) 

Жалғаулары 

(Окончания) 

1. Атау 

(Именительный) 

кім? не? 

(кто? что?) 

 - 

2. Ілік 

(Родительный) 

кімнің? ненің? 

(кого? чего? 

-ның, -нің, -дың, -дің, 

 -тың, -тің 

3. Барыс 

(Дательно-

направительный) 

кімге? неге? қайда? 

(кому? чему? куда?) 

 

-ға, -ге, -қа, -ке, 

-а, -е, -на, -не 

4.Табыс 

(Винительный) 

кімді? нені? 

(кого? что?) 

-ды, -ді, -ты, -ті, -н 

5. Жатыс 

(Местный) 

кімде? неде? қайда? 

 (у кого? у чего? где?) 

-да, -де,-та, -те  -    

нда, -нде 

6. Шығыс 

(Исходный) 

кімнен? неден? қайдан?  

(от кого? от чего? из чего? 

откуда?) 

-нан, -нен, -дан, -ден, 

-тан, -тен 

7. Көмектес 

(Творительный) 

кіммен? немен? (с кем? с 

чем?) 

-мен, -бен, -пен 

 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Міндет, жауапкершілік мәнді 

сөйлем.  

 

Мысалы: Маған ... етістік + у керек (қажет).  Менің ... 

етістік+у+ТЖ керек (қажет). Мен ... етістік+БС +тиісті +ЖЖ 

тіркестерінің  3 жақты түрленіп қолданылуы. 

 

2-жаттығу. Үлгі бойынша міндет, жауапкершілік мәнді сөйлем 

құрастырыңыздар. 

 

Үлгі:    Менің оқуым керек. Мен бұл емтиханды «өте жақсы» деген бағаға 

тапсыруға тиістімін. 

 

 

3-жаттығу. Сөйлемді көшіріп жазыңыздар. Міндет, жауапкершілік мәнді   

сөйлемнің қалай жасалғанын анықтаңыздар.  

 

Үлгі:  Жұмыс беруші  жұмыскермен еңбек шартын  жаса+у+ы керек. 
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Жұмыс беруші  жұмыскермен еңбек шартын  жасауы керек. 

Жұмыскер өзі орындаған жұмысы үшін еңбекақысын алуы керек. 

Жұмыскер Еңбек Кодексінде белгіленген жағдайларға сәйкес өзіне тиісті 

еңбек демалысын алуға тиісті. Жұмыскер  еңбек және ұжымдық 

шарттардағы міндеттемелерді  орындауға  тиісті. Мен  еңбек тәртібін 

сақтауға тиістімін.   Маған кешікпей жұмысқа баруым қажет. 

 

4-жаттығу. Көп нүктенің орнына (керек, қажет, тиіс, міндетті) сөздерін 

қойып жазыңыздар.  

 

1. Менің ұжыммен танысуым ... . 2. Аманжолдың басшымен кездесуі ... 

. 3. Жұмыс беруші тұлғалар  өзінің қызметкерлерінің әлеуметтік 

жағдайымен жақсы таныс болуы ... . 4. Сағындық  еңбек тәртібінің жаңа 

жобасымен қызметкерлерді таныстыруы ... . 5. Қызметкерлер еңбек тәртібі 

бойынша жыл сайын кезекті еңбек демалысына шығуға ... . 6. Кез келген 

жұмыскер өзінің лауазымдық міндеттерін білуге ... . 

 

 

№12 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Денсаулық. Медициналық қызмет. 

Халық медицинасы.  

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Тыйым мәнді сөйлем. 

 

    

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар.  

 

1. Денсаулық, жаны, тәні, дәрігер, бала дәрігері, тіс дәрігері, дәрі, емхана, 

аурухана, дәріхана, сапа, ем, мекемелер, маман, құжат,  жүйе. 

 

2. Медициналық қызмет, саламатты өмір, сау адам, ауру адам, білікті 

маман, ауруды қабылдау, отбасылық дәрігер, жедел жәрдем, қоршаған 

орта, анықтама қағазы, халықтық ем. 

 

3. Емдеу, қызмет көрсету, қарау, тыңдау, шөппен емдеу. 

 

4. Тәжірибелі, ақысыз. 

 

Мәтінді  оқыңыздар. 

                     

 Денсаулық – адамның негізгі байлығы. Сондықтан адамдар ауырған 

кезде үйге дәрігер шақыртады. Олар ауырғандарға алғашқы көмек 

көрсетеді. Елімізде бұндай медициналық көмектің түрі «Жедел жәрдем» 
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қызметі деп аталады.  Ол тәулік бойы жұмыс істейді. Онда тәжірибелі 

дәрігерлер қызмет етеді. Адам денсаулығының нашарлауы негізінен 

қоршаған ортамен байланысты. Адамдардың ішетін суы, тамағы және 

демалатын ауасы таза болуы қажет. Алайда соңғы уақыттарда қоршаған 

ортамызда экологиялық өзгерістер болып жатыр.   

         Адамдар да өз денсаулықтарын қорғау қажет. Саламаттылық – 

денсаулық негізі, ал денсаулық – байлық негізі. Біздің мемлекетімізде 

жаны сұлу, тәні сау ұрпақ тәрбиеленуде.    

Әр мемлекет өз азаматтарының, халқының тұрмысын жақсартып, 

әлеуметтік мәселелерін шешуге үнемі көңіл бөледі. Халықтың басты 

мақсаты –саламатты өмір салтын ұстану. 

Денсаулық дегеніміз – адам  жаны мен тәнінің амандығы.  Біздің 

қоғамымызға  дені сау, мықты адамдар қажет.  Дені сау адамдар – ұлттың 

болашағы.   

Медициналық қызмет  қазақстандықтар үшін ақылы және ақысыз 

түрде көрсетіледі. Соғыс ардагерлеріне, зейнеткерлерге, мүгедек балаларға 

мемлекет тарапынан қаржы бөлінеді және ақысыз қызмет көрсетіледі. 

   Адамдар кейде халық емшілеріне де барады. Олар науқастарды 

табиғи шөптермен емдейді. Халықтық емдеу жүйесінің берері мол. 

Өйткені халық емшісі дайындаған  дәрі-дәрмектерінің құрамында адамның 

ағзаларына зиян келтіретін химиялық қоспалар болмайды. Сондықтан да 

оның пайдасын бағалай отырып пайдаланудың маңызы зор. 

 Қазақстанда адамдардың өмір сүру ұзақтығы – 67 жас. Осындай 

деңгейге жетуде инновация технология көмекке келеді. Кез келген жеке 

тұлға 40 жастан асқан соң арнайы емханаларда скрининг өтуі қажет. Ол – 

аурудың алдын алу деген сөз. Түрлі ауруларды ерте  анықтайды, халыққа 

медициналық  қызмет көрсетіледі. 

           Егер адам ауырса, дәрігер оған ауырғандығын дәлелдейтін  

анықтама қағазын  немесе  уақытша жұмысқа жарамсыздығы туралы қағаз 

береді.  

 

Түсіндірме сөздік 

 

1. Саламатты өмір – халықтың денсаулығы, тазалығы, дене 

мәдениеті  

2. Тән – адамның денесі  

3. Жүйе – белгілі бір нысандардың байланысындағы тәртіп  

4. Ем – ауруға қарсы істелетін зат  

5. Қоршаған орта – табиғат, материалдық, қоғамдық, рухани жағдай  

 

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Денсаулық 
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Дәрігер 

Емхана 

Анықтама қағазы 

Науқас 

  

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем 

құрыңыздар. 

 

            Денсаулық – адамның негізгі байлығы. Сондықтан адамдар ауырған 

кезде үйге дәрігер шақыртады. Олар ауырғандарға алғашқы көмек 

көрсетеді. Елімізде бұндай медициналық көмектің түрі «Жедел жәрдем» 

қызметі деп аталады.  Ол тәулік бойы жұмыс істейді. Онда тәжірибелі 

дәрігерлер қызмет етеді.  

 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Адамдардың ішетін суы, тамағы және демалатын ауасы таза болуы 

қажет. 

Ә)  Салауаттылық – денсаулық негізі, ал денсаулық – байлық негізі. 

 

4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканы тауып, астын 

сызыңыздар. Сөздің мағынасын түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

          Адам денсаулығының нашарлауы негізінен қоршаған ортамен 

байланысты. Адамдардың ішетін суы, тамағы және демалатын ауасы таза 

болуы қажет. Алайда соңғы уақыттарда қоршаған ортамызда экологиялық 

өзгерістер болып жатыр.   

         Адамдар да өз денсаулықтарын қорғау қажет. Салауаттылық – 

денсаулық негізі, ал денсаулық – байлық негізі. Біздің мемлекетімізде 

жаны сұлу, тәні сау ұрпақ тәрбиеленуде.    

 

5-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

Әр ....... өз азаматтарының, халқының тұрмысын жақсартып, 

әлеуметтік мәселелерін шешуге үнемі көңіл бөледі. Халықтың ...... мақсаты 

– саламатты өмір салтын ұстану. 

Денсаулық дегеніміз – адам  ...... мен тәнінің амандығы.  Біздің 

қоғамымызға  дені сау, мықты ...... қажет.  Дені сау адамдар – ұлттың 

болашағы.   

 

6-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы болатынын 

әңгімелеңіздер. 
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7-жаттығу. Сөздерді әліпби бойынша реттеп жазып, олармен сөйлем 

құрыңыздар. 

 

денсаулық, медициналық қызмет, саламатты өмір, сау адам, ауру адам, 

жаны, тәні, дәрігер, бала дәрігері, тіс дәрігері, емдеу, дәрі, емхана, 

аурухана, дәріхана, сапа, ем, білікті маман, ауруды қабылдау, мекемелер 

 

 

8-жаттығу.  Берілген сөздер мен сөз тіркестерін кесте бойынша 

жазыңыздар. 

   

      

9-жаттығу.  Өздеріңіз оқыған мәтін бойынша қандай жаңалық 

аштыңыздар. 

 

10-жаттығу.  Мәтіндегі өздеріңізге ұнаған абзацты анықтаңыздар. Өз 

таңдауларыңызды түсіндіріңіздер. 

 

11-жаттығу.  Мәтіндегі жаңа ақпаратты қалай пайдаланар едіңіздер? 

 

 

12-жаттығу.  Мәтінді оқыңыздар. Мәтіндегі ойға қатысты  

көзқарастарыңызды   айтыңыздар. 

 

Дені сау ұрпақ – еліміздің болашағы.   Біздің еліміздің денсаулық 

сақтау саласына бірталай жаңалықтар енгізіліп жатыр. Жаңа өзгерістерге 

сәйкес қазақстандық азаматтар сапалы емделу үшін  медициналық мекеме 

мен дәрігерді  таңдау құқықтарына ие болды.  

         Біздің еліміздің әр қаласында отбасылық-дәрігерлік амбулаториялар 

жұмыс істейді. Ол мекемелерде  білімді және білікті дәрігер қызмет етеді.   

Бүгінгі күні білікті дәрігерлердің саны көбеюде. Жаңа жүйе бойынша 

ауру адамға қызмет көрсететін дәрігердің еңбекақысы бірнеше есе көбейді. 

Қазіргі дәрігерлердің мақсаты  адам өлімін болдырмау, жас аналар мен 

жаңа туған нәрестелердің денсаулығын сақтау, ұлт денсаулығына 

жауапкершілікпен қарау болып табылады.   

                                                                  

13-жаттығу.  Полилогті оқыңыздар. Бір-біріңізбен осы үлгіде 

сөйлесіңіздер.  

денсаулық сақтау 

мекемелері 

медицина 

қызметкерлері 

дәрігерлік қызмет   

Емхана кардиолог Емдеу 
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Мұса:   - Адамдарға ең бірінші денсаулық қажет деп ойлаймын. 

Дана:    -  Денсаулық – зор байлық қой! 

Айқын:   - Мен Астана медициналық академиясында оқып жүрмін. 

Зураб:   - Дәрігер болу – өмірде ең қажетті мамандық. 

Азат:    - Дұрыс айтасың, олар  – ақжарқын,                       

              ақ жүрек адамдар.                                                

Батыр:   - Олар – адам денсаулығына жауапты адамдар. 

Дана:     - Менің әкем – эндокринолог. Оның жұмысы өте ауыр. 

               Айқын:   - Менің әкем – хирург. Ол облыстық  ауруханада  жұмыс істейді.  

Ол  - тәжірибелі маман. 

Жібек:  - Менің анам халық емін жақсы біледі. Бізді халық емімен емдейді. 

Зураб:   - Мен ауырмас үшін спортпен айналысамын. 

Бірлік:   -Жандос ауруханаға түсіп қалыпты ғой.  

Зураб:    -Қандай ауруханаға? 

Бірлік:    -Облыстық аурухананың терапия бөлімінде жатыр. Қатты суық  

                 тиіпті. 

                  Батыр:  - Бәріміз бос уақытымызда Жандосқа барайық. Денсаулығын 

білейік.  Әрине,  жеміс-жидек алып, денсаулығын біліп қайтайық. 

 

14-жаттығу. Қанша сөз естеріңізге түседі? Сөз байлықтарыңызды 

тексеріңіздер!  

 

1. Адам: отбасы, ата-ана ........................................................ 

2. Дастарқан: қонақ, құрметтеу............................................. 

3. Технология: интернет-дүкен ............................................ 

4. Мереке: наурыз ................................................................. 

6. Қазақ тілі: үйрену, қазақша.............................................. 

7. Ел: тәуелсіз, шекара.......................................................... 

 

                      

15-жаттығу.  Топпен жұмыс. Оқыңыздар. Үлгі бойынша полилог 

құрыңыздар. 

 

Денсаулығыңды сақта! 

 

Фархад: - Наргиз, сен  2 күн жұмыста болмадың?  Не болды? 

Наргиз: - Менің тамағым ауырды. Дәрігерге бардым. Дәрі іштім. 

Асқар: - Ал мені анам қара өрік шайымен емдеді.   

Әлия: - Қызық екен. Ол шайды қалай жасайды?  

Асқар: - Анамнан сұрайын, ертең айтамын. Саған спортпен 

айналысу керек. Наргиз, денің сау болсын! 

Гүлназ:         - Наргиз, әрқашан спортпен айналысу керек. Сонда 

денсаулығың мықты болады. 
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Наргиз:   - Рақмет! 

 

 

16-жаттығу.   Диалогті толықтырыңыздар.  

 

Науқас: - Сәлеметсіз бе, дәрігер ханым!  

Дәрігер: - Сәлеметсіз бе! Келіңіз, отырыңыз. Қай жеріңіз ауырады.  

Науқас: - ________ , _________ауырады. 

Дәрігер: - ______ , _____ қараймын. ______ тыңдаймын. Сізге емделу 

керек. 

Науқас: - Қанша күн ________  __________? 

Дәрігер: - Бір апта. Жөтелдің дәрісін сатып алыңыз.  

Науқас: - Сау болыңыз!  

 

  

17-жаттығу. Синоним сөздерді  тауып жазыңыздар.   

 

ауру адам – науқас адам 

ауырды – науқастанды  

сауығып кетті – аурудан жазылды 

өкпесін тыңдады - өкпесін тексерді 

тамағын қарады – тамағын тексерді 

дәрігерге қаралды – дәрігерге тексерілді 

 

 18-жаттығу. Асты сызылған сөздермен сөйлем құрыңыздар. 

 

     Маған емханаға бару керек. Саған дәрігерге бару керек. Оған тіс 

дәрігеріне бару қажет. Асқарға құлпынай шайын ішу қажет. Біз спорт 

залына баруымыз керек. Маған  дәрі алу керек. 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

1-жаттығу.  Сөздерді сәйкестендіріп , шарт мәнді сөйлем  

жасаңыздар. 

 

 

Егер жүрегің  ауырса,                              лор дәрігері 

 

Егер құлағын ауырса,                                       пульмонолог 

 

Егер асқазаның ауырса,                                  кардиолог 

 

Егер қатты жөтелсең,                                      гастроэнтеролог 
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 ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Тыйым мәнді сөйлем. –

(у)ға, -(у) ге, (болмайды) лексика грамматикалық тіркесінің түрленуі.  

 

1-жаттығу.  Үлгі бойынша тыйым мәнді сөйлем құрастырыңыздар. 

 

Үлгі:  Жұмыскерлерге жұмыс тәртібін бұзуға болмайды. 

 

  

2-жаттығу. Тыйым мәнді сөйлемнің жасалуын анықтаңыздар. 

 

1. Дәрі-дәрмектердің  құрамына адам  ағзасына зиян келтіретін 

химиялық қоспаларды қосуға  болмайды. 2. Жатар алдында тойып тамақ 

ішуге болмайды.  3. Ауруды өз бетінше емдеуге болмайды. 4. Темекіні 

шамадан тыс көп шегуге болмайды. 5. Жас аналар мен жаңа туған 

нәрестелердің денсаулығына ұқыпсыздықпен қарауға болмайды.   

 

3-жаттығу. Төменде берілген сөздерді пайдаланып, тыйым мәнді 

сөйлемдерді толықтырып жазыңыздар. 

  

Үлгі:  Күн астында ұзақ ...  ...  ... . Күн астында ұзақ жатуға болмайды. 

 

1. ... рұқсатынсыз дәріні ішуге болмайды.  

2. ...  ...  ...  жалғыз қалдыруға болмайды.  

3.  ...  ...  ... ластауға болмайды.  

4. Мерзімі өтіп кеткен  ...   ішуге болмайды.  

5. Аязды күндері далада ...  ...  ... .  

6. Салқын суда ұзақ  ...  ...  ... . 

 

жатуға болмайды,  дәрігердің, науқас адамды,  қоршаған ортаны, дәріні, 

ұзақ жүруге болмайды, шомылуға болмайды. 
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№13 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Саламатты өмір салты. Спорт 

кешендері. Ұлттық спорт. Атақты спортшылар  

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Етістік  категориясы 

 

 Басым  сөздер мен сөз тіркестерін  оқыңыздар. 

 

1. Дене бітімі,  тіршілік,  денсаулық, науқас, сау адам, тамақ,  дәрігер, 

диетолог, терапевт, ғылым, сұхбат, ақпарат, технология, кеңес, жүлдегер, 

кешен, ұстаным. 

 

2. Өмір сүру, жабдықтау, күресу,  су ішу, спортпен айналысу. 

 

3. Саламатты өмір,  әлеуметтік жағдай, ұлттық спорт, спорт кешендері, 

атақты спортшылар,  алдын медалі, қола медалі, күміс медалі, таза су, 

ұлттық тағам, физиологиялық белсенділік. 

 

 Мәтінді оқыңыздар. 

  

Адам денсаулығы – баға жетпес байлығымыз.  Сол себепті  

халқымызда «Денсаулық – зор байлық» деген қанатты сөз тегін 

айтылмаған.  

ХХІ ғасырда адамдардың әлеуметтік жағдайы біршама жақсарды деп 

айтуға болады. Біздің елімізде халық денсаулығын сақтап, медициналық 

қызмет көрсету жүйесі жақсы дамып келе жатыр. Денсаулық саласына 

озық технологиялар енгізіліп, заманауи диагностикалық орталықтар 

ашылуда. Еліміздегі емханалар мен ауруханалар жаңа заман талабына сай 

жабдықталуда. 

Елімізде халықтың саламатты өмір салтын қалыптастыратын 

орталықтар ашылды. Бүгінде  әрбір емханада «Саламатты өмір салты» 

кабинеті  жұмыс істейді. Ондағы мамандар адамдардың дұрыс 

тамақтануына, денсаулығын күтуіне байланысты ақыл-кеңес береді. Олар: 

ұлттық тамақтану ұстанымдары, антистресс жоғарылығымен күресу, таза 

су ішу, қанның тазалығы, денсаулықты сақтау үшін физикалық 

белсенділікті арттыру және т.б. 

            Адамдар спорттың пайдалы екенін біледі, сондықтан спортпен көп 

шұғылданады. 

Елімізде спорттық жарыстар мен ойындар жиі ұйымдастырылады. 

Қалалар мен ауылдарда спорт кешендері салынып жатыр. Ұлттық спорт 

жақсы даму үстінде. Қазақстанда бокс пен еркін күрес бойынша атақты 

спортшылар шыға бастады. Олар дүниежүзінде өтіп жатқан спорттық 

жарыстарға қатысып жүр. Саламатты өмір сүру салты –  адамның негізгі 

қағидасы. 
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          Ұлтымыздың таңдаулы спортшы қыздары мен жігіттері өте көп. 

Солардың ішінде олимпиада жүлдегерлері: Серік Сәпиев, Илья Илин, 

Александр Винокуров және т.б. 

  

 

Түсіндірме сөздік 

1. Тіршілік – күнделікті іс – әрекет, өмір  

2. Жүлдегер – жарыстан озған адам  

3. Науқас – ауру адам  

4. Жан – адамға өмір, тіршілік беретін қуат, рух 

 

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Байлық 

Спорт кешендері 

Жарыстар  

Ойындар 

Спортшылар 

  

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем 

құрыңыздар. 

 

ХХІ ғасырда адамдардың әлеуметтік жағдайы біршама жақсарды деп 

айтуға болады. Біздің елімізде халық денсаулығын сақтап, медициналық 

қызмет көрсету жүйесі жақсы дамып келе жатыр. Денсаулық саласына 

озық технологиялар енгізіліп, заманауи диагностикалық орталықтар 

ашылуда. Еліміздегі емханалар мен ауруханалар жаңа заман талабына сай 

жабдықталуда. 

 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Адам денсаулығы – баға жетпес байлығымыз. 

Ә)  Біздің елімізде халық денсаулығын сақтап, медициналық қызмет 

көрсету жүйесі жақсы дамып келе жатыр. 

 

4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканы тауып, астын 

сызыңыздар. Сөздің мағынасын түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

          Адамдар спорттың пайдалы екенін біледі, сондықтан спортпен көп 

шұғылданады. 
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Елімізде спорттық жарыстар мен ойындар жиі ұйымдастырылады. 

Қалалар мен ауылдарда спорт кешендері салынып жатыр. Ұлттық спорт 

жақсы даму үстінде. Қазақстанда бокс пен еркін күрес бойынша атақты 

спортшылар шыға бастады. Олар дүниежүзінде өтіп жатқан спорттық 

жарыстарға қатысып жүр. Саламатты өмір сүру салты – адамның негізгі 

қағидасы. 

 

5-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

Саламатты ...... сүру салты -  адамның ...... қағидасы. Ұлтымыздың 

таңдаулы ...... қыздары мен жігіттері өте көп. Солардың ішінде ...... 

жүлдегерлері: Серік Сәпиев, Илья Илин, Александр Винокуров, Диана 

Шарапова және т.б. 

 

6-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы болатынын 

әңгімелеңіздер. 

 

7-жаттығу. Сөздерді әліпби бойынша реттеп жазып, олармен сөйлем 

құрыңыздар. 

 

Дене, жан, тіршілік,  өмір сүру, денсаулық, ауру, сау адам, тамақ, 

медициналық қызмет, ем-дәрі, дәрігер, диетолог, терапевт, ғылым, сұхбат, 

ақпарат, саламатты өмір, халық емі, технология, әлеуметтік жағдай, кеңес  

 

8-жаттығу.  Берілген сөздер мен сөз тіркестерін кесте бойынша 

жазыңыздар. 

   

      

9-жаттығу.  Өздеріңіз оқыған мәтін бойынша қандай жаңалық 

аштыңыздар. 

 

10-жаттығу.  Мәтіндегі өздеріңізге ұнаған абзацты анықтаңыздар. Өз 

таңдауларыңызды түсіндіріңіздер. 

 

11-жаттығу.  Мәтіндегі жаңа ақпаратты қалай пайдаланар едіңіздер? 

 

12-жаттығу.  Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

 1) «Саламатты өмір салты» дегеніміз не? 

Спорт түрлері Спортшы қыздар мен 

жігіттер 

Салауатты өмір салты   

 бокс Серік Сәпиев    Дұрыс тамақтану 
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 2)  Адамдардың әлеуметтік жағдайы  жақсарды ма?  

 3)  Спортта қандай өзгерістер болып жатыр? 

 4) Қазақстанның қандай  атақты спортшыларын білесің? Кеңірек 

баяндап бер. 

 

 

13-жаттығу. Газет материалымен танысып, мәтінді толықтырыңыздар. 

 

        Серік Сәпиев – Қазақстанның бес дүркін чемпионы. Ол –  2005 жылы 

Мяньянда (Қытай), 2007 жылы Чикагода (АҚШ) өткен әлем 

чемпионатының алтын жүлдегері.  Бұған қоса боксшы әлемдік доданың 

күмісі (2011 жыл, Баку) мен қола жүлдесін (2009 жыл, Милан) алған. 2010 

жылы Гуанчжоуда өткен Азия ойындарының чемпионы.   

 

14-жаттығу.   Монологті оқыңыздар. 

 

Ұзақ өмір сүру 

 

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, дүниежүзінде ер адамдар 78 

жасқа дейін, ал әйел адамдар  84 жасқа шейін ұзақ өмір сүреді екен.  Біздің 

елімізде соңғы жылдары   жүз жасаған  қарт адамдар туралы мәлімет жиі 

беріледі. Олардың ұзақ өмір сүру құпиясы – үнемі қозғалыста болу, жаяу 

жүру, таза ауада демалу, еңбек ету және дұрыс тамақтану. 

Біз ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынды 

дамыған заманында өмір сүріп жатырмыз. Әрине олардың адамдарға 

беретін пайдасы  мол, алайда   зияны да бар. Мысалы, компьютердің 

алдында ұзақ отыру – денсаулыққа зиян. 

Ұзақ өмір сүргің келсе, мына пайдалы кеңестерді білгенің дұрыс: 

1. Күнделікті тамақ рационыңда  көкөніс пен жеміс-жидектің мол 

болғаны  дұрыс. 

2. Күнде жаттығулар жасауың керек. 

3. Таза ауада жиі серуендеуің керек. 

4. Әрқашан қуанышты көңіл-күйде жүргенің дұрыс. 

5. Бөлмені таза ұстау керек. 

6. Тамақты аз жеу керек. 

 

15-жаттығу.   Сіздер оқыған  мәтін не жөнінде? Мәтінде қандай мәселе 

көтерілген? Айтыңыздар. 

 

16-жаттығу.  «Дүние жүзіндегі ең ұзақ өмір сүрген адамдар» тақырыбы 

бойынша ақпарат жинаңыздар (газет, журнал, теледидар бағдарламалары). 

 

17-жаттығу.  Бір-біріңізге саламатты өмір салты туралы пайдалы кеңестер 

беріңіздер.  Осы тақырыпқа сұхбат құрыңыздар. 
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18-жаттығу. Мына әрекеттер адамның өміріне қалай әсер етеді? Адамның 

өмірін қысқарта ма, әлде ұзарта ма? Себебін түсіндіріңіздер. 

 

- темекі шегу 

- түнде тамақ ішу 

- күні бойы теледидар көру 

- бөлмені тазаламау 

- көп жеміс-жидек жеу 

- спортпен шұғылдану 

- шахмат ойнау 

- өлең айту 

- дұрыс тамақтану 

 

 19-жаттығу. Жауапқа сұрақ жазыңыздар. 

 

Ахмет: - ________________________________________________________? 

 

Биназер: - Дүние жүзінде ер адам 78 жасқа дейін өмір сүреді. 

  

Ахмет: - ________________________________________________________ ? 

 

Биназер: - Ал әйел адамдар 84 жасқа дейін   өмір сүреді. 

  

Ахмет: - ________________________________________________________ ? 

 

Биназер: - Волейбол ойнау – менің сүйікті ісім. 

  

Ахмет: - ________________________________________________________ ? 

 

Биназер: - Велосипед тепсең, денең шынығады.  

  

Ахмет: - ________________________________________________________ ? 

 

Биназер: - Күнде жаттығулар жасап, таза ауада жиі қыдыру керек. 

 

 

20-жаттығу. Сөйлемдерді қысқартып  жазыңыздар. 

 

         Қазір адамдар Интернет материалдарын көп оқып, одан медициналық 

және халық емдері, шөптік және табиғи дәрі-дәрмектер туралы ақпараттар 

алады, олардың дәрігерлерден тікелей кеңес алу мүмкіндіктері де бар.  
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       Қазіргі жастар темекі шегу, арақ ішу сияқты әдеттердің адам 

денсаулығына зиянды екенін түсініп келе жатыр және дұрыс тамақтану, 

ағзаны шынықтыру, тазалықты сақтау керектігін жақсы біледі. 

 

21-жаттығу. Полилогті оқыңыздар.  Мазмұнын айтып беріңіздер. 

 

Батыр:      - Таңертең тұрысымен дене жаттығуын жасағанды ұнатамын. 

Оралбек:  - Мен таза ауада ұзақ серуендегенді жақсы көремін. 

Әсіресе, ұйықтар алдында далада жарты сағат серуендеп 

                       келу  адам  ағзасына өте пайдалы.  

                    Азат:- Мен жүзумен шұғылданамын. Аптасына екі рет бассейнге                      

барамын.  

                    Аңсар:      - Таңертең  ерте тұрып жүгіремін. Бұл менің күнделікті     

әдетіме айналды. 

                     Оралбек:  -Жазда ерте тұрып, балық аулауға жиі барамын. Табиғат       

аясында оңаша отырып демаламын. 

Батыр:      -Ал темекі  шегу -  денсаулыққа зиян. 

Азат:      - Күнде  дене жаттығуымен айналысатын болсаң, өзіңді 

                   үнемі сергек ұстайтын боласың. 

Аңсар:   -Дұрыс айтасың, спортпен шұғылданған денсаулыққа пайдалы. 

 

 

 22-жаттығу. «Дұрыс тамақтану» кестесімен таныс болыңыздар. Сіздер 

қалай тамақтанасыздар? 

 

 
Сорпа Ет 

және 

балық 

Сүт 

тағамдары 

Дақылдар  Көкөніс, 

жеміс-

жидек 

Нан, 

тоқаш 

Сусын  

кеспе 

(картоп, 

сәбіз және 

басқа да 

көкөністер) 

буда 

піскен, 

майсыз 

ет пен 

балық 

майы аз 

мөлшердегі 

ірімшік, 

қаймақ, 

кепкен 

ірімшік 

(сыр) 

арпа, тары, 

қарақұмық, 

күріш және 

басқа 

ботқалар 

буда 

піскен 

картоп, 

сәбіз, 

капуста, 

жүгері, 

асқабақ, 

қызылша 

бидай (1-2 

сорт), қара 

нан, 

ашытқысыз 

нан 

шай, 

жеміс-

жидек 

шырыны, 

компот 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Мәтіннен төмендегі құрылым бойынша тіркестерді 

табыңыздар, сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі:  медициналық қызмет                       денені  шынықтыру      
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          сын есім + зат есім                              зат есім + етістік 

 

2-жаттығу. Сөйлемдерді қажетті етістіктермен  аяқтаңыздар. 

 

 1)  Адамдардың денсаулығы ________________ . 

 2)  Халықтың әлеуметтік жағдайы ________________ . 

 3)  Саламатты өмір салтын     ________________ . 

 4)  Озық технологиялар ________________ . 

 5)  Спорттық жарыстар мен ойындар ________________ . 

 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Етістік категориясы.  

 

Етістік тұлғасына қарай:  

1. Негізгі етістік – заттың қимылын білдіретін төл етістік. Сөздің түбірі 

қосымшасыз, бөлшектеуге келмейтін етістік болады. II жақтың бұйыру 

мағынасында жұмсалады. Мысалы: кел, жаз, отыр, айт, оқы т.б. 

 

2. Туынды етістік – түбір етістікке және басқа сөз таптарына сөз 

тудырушы жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Туынды етістіктер есім 

негізді туынды етістіктер(түбірі есім, үстеу,одағай) және етістік негізді 

туынды етістіктер (түбірі етістік)болады. Мысалы: ой+ла, ой+ла+н+дыр, 

есеп+те, таза+лан т.б. 

 

Құрамына қарай (по составу): 

 

1. Дара етістік – бір ғана түбірден (негізгі немесе туынды) тұрады. 

Мысалы: бас+та, із+де. 

2. Күрделі етістік – кемінде екі сөздің тіркесуі арқылы жасалады. Бірінші 

сынары негізгі етістік, кейінгі сөз көмекші етістік болады. Мысалы:алып 

кел, уәде берді, бара-бара шаршадым, сатып алдым, жүре бер, алып кел, 

жазып отыр т.б.  

 

Іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауына қарай:  

1. Болымды етістік – іс-әрекеттің жүзеге асуын білдіреді. Мысалы: кел, 

сана, жаз, кет, шық т.б. 

 

2. Болымсыз етістік – іс-әрекеттің болмауын білдіреді. Негізгі және 

туынды етістікке – ма- ме- па – пе – ба – бе – жұрнақтарының 

(синтетикалық тәсіл) немесе – жоқ – емес – сөздерінің (аналитикалық 

тәсіл) тіркесуі арқылы жасалады.Мысалы: кел+ме, бар+ма, керегі жоқ, 

оқыған жоқпын, білдірген емес т.б.  

  

Мағынасына қарай:  
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1. Салт етістік - өзінің алдынан табыс септігіндегі сөзді қажет етпейтін 

етістік. Мысалы: үйге кел, мектепке бар т.б. 

2. Сабақты етістік – алдындағы сөздің табыс септікте тұруын қажет 

ететін етістік. Мысалы: хат+ты оқы, үй+ді көрді т.б. сұрақ: нені?  

 

Құрамына қарай: 

1. Негізгі етістік – толық лексикалық мағынасы сақталады, тікелей 

сұраққа жауап бере алады,сөйлем мүшесінің қызметін атқара алады. 

2. Көмекші етістік – толық лексикалық мағынасы жоқ, сөйлем мүшесі 

бола алмайды, тек негізгі етістіктер мен есім сөздермен бірге 

қолданылады. Мысалы: Атасы он жасар ұл баласымен далада келе жатып 

баласынан сұрады. (Ы.А.)  

Не істеп? – келе /жатып/ -негізгі етістік. Не істеді? – сұрады –негізгі 

етістік. 

жатып – сұраққа жауап бере алмайды.-көмекші етістік. 

 

3-жаттығу. Төмендегі  мәтіннен етістіктерді тауып, кестеге сәйкес  

жазыңыздар. 

 

Дара етістік Күрделі етістік 

айтылмаған айтуға болады 

 

 

 

Халық арасында «Денсаулық – зор байлық» деген қанатты сөз тегін 

айтылмаған. ХХІ ғасырда адамдардың әлеуметтік жағдайы біршама 

жақсарды деп айтуға болады. Біздің елімізде халық денсаулығын сақтап, 

медициналық қызмет көрсету жүйесі жақсы дамып келе жатыр. Денсаулық 

саласына озық технологиялар енгізілді. Заманауи диагностикалық 

орталықтар ашылды. Бүгінде  әрбір емханада «Саламатты өмір салты» 

кабинеті  жұмыс істейді. Адамдар спорттың пайдалы екенін біледі. Олар   

спортпен көп шұғылданады. Спорттық жарыстар мен ойындар жиі 

ұйымдастырылады. Қалалар мен ауылдарда спорт кешендері салынып 

жатыр. Қазіргі кезде ұлттық спорт түрлері жақсы дамыған. Қазақстанда 

бокс пен еркін күрес бойынша атақты спортшылар шыға бастады. Олар 

дүниежүзінде өтіп жатқан спорттық жарыстарға жиі қатысады. 

 

4-жаттығу. Көп нүктенің орнына қажетті көмекші етістіктерді 

(отыр, жатыр, ал  т.б.) қойып жазыңыздар. 

 

1. Науқас адам емделіп ... . 2. Тілші дәрігерден сұхбат алып ... . 3. 

Науқасты терапевт-дәрігер қарап ... . 4. Шақыртқан дәрігерді күтіп ... . 5. 

Денсаулық саласына жаңа технология енгізіліп ... .  6. Қабылдауға келген 

науқас дәрігер кеңесін  тыңдап ... .   
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№14 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Тағамтану. Ұлттық тағам. 

Мейрамхана бизнесі. 

    ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Есімше категориясы. 

 

 

Басым  сөздер мен сөз тіркестерін  оқыңыздар. 

  

1. Тағамтану, тағам, ас, тоқымқағар, кәсіпкерлер. 

 

2. Ұлттық тағам, қазақы дастарқан, дастарқан жаю,  ерулік беру, ас беру, 

мейрамхана желісі, өзекті мәселе, табысты, қоғамдық тамақтану орны,  

 

3. Қонақжай, дәмді. 

 

4. Даярлау,  дайындау, пісіру, қайнату,  қонақ күту.  

  

 Мәтінді оқыңыздар. 

 

Қазақстанда Қазақ тағамтану академиясы жұмыс істейді. Қазақ 

тағамтану академиясы қоғамдық денсаулық сақтау саласының ең маңызды 

тағамтану мәселелерін белгілейді. Барлық қалада, оның аудандық 

орталықтарында  саламатты тамақтану (арақ ішпеу, темекі тартпау, 

нашақорлыққа салынбау) орталықтары ашылып жатыр. Тағамтану 

академиясы мамандарының айтуынша, қазақстандықтар дұрыс 

тамақтанбағандықтан, олардың ағзасында түрлі дәрумендердің 

жетіспейтіндігі байқалады.  Тағамтану академиясының жетекшісі 

Төрегелді  Шарманов қазақстандықтардың тағамы сапалы деп есептейді.   

Қазақ тағамтану академиясы бие сүтінің негізінде өнім шығара 

бастады. Бие сүтінен шоколад, торт, ірімшік, йогурт жасайды.  

Қазақ халқы асты, тағамды өте құрметтеген.  Дастарқан жайып, 

дәмді тағам пісіріп, асты жақсы ағаштан, шыныдан оюлап, өрнек салынған 

ыдыстармен берген. Олар: ағаш астау, қымызға арналған ыдыс, шайнектің 

ішіндегі ыстықты сақтайтын, жүннен жасалған қаптама және т.б. 

Мәдениетімізде ас беру арқылы адамға құрмет көрсету қалыптасқан. 

Ерулік беру, тоқымқағар, сый табақ сияқты көпшілікті сыйлы қонақ 

ретінде шақырып, ас берген. Бұл қазақ халқының қонақжай ел екенін 

көрсетеді.   

Қазақ халқының ұлттық тағамдары адамдардың денсаулығына аса 

пайдалы әрі күш-қуат беретін тағамдардан жасалады. Жылқы еті, қаз, 

күркетауық еті, қымыз, балқаймақ, жент сияқты тағам түрлері алыс-жақын 

елдерді қызықтыруда. 
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Әжелеріміз бен аналарымыз ұлттық тағамдарымызды дайындау 

дәстүрін осы күнге дейін сақтап келеді. Олар қымыз-шұбат, құрт-ірімшік 

жасауды   ұрпағына үйретіп отырады. Халқымыз ұлттық тағамдарды 

ерекше дәмді даярлауды өнер деп бағалаған. 

Соңғы уақытта Қазақстанның барлық өңірлерінде мейрамхана 

бизнесі ерекше дамып келеді. Жеке кәсіпкерлер түрлі ұлттық тағамдарды 

даярлайтын мейрамханалар ашып, өз қонақтарын күтеді. Еліміздің бас 

қалаларында қазақ, өзбек, ұйғыр, қытай, еуропа елдерінің ұлттық 

тағамдарын дайындайтын мейрамханалар желісі адамдар үшін тәуліктің 

таңнан түн ортасына дейін өз қызметін көрсетеді. 

Бүгінгі таңда мейрамханалық кәсіптің дамуы өзекті мәселеге 

айналып отыр. Әрі табысты, әрі пайдалы кәсіп түрі болып саналады. 

Қазақстандық кәсіпкерлер  мейрамхана бизнесіне  инвестиция салуда. 

Осыған орай, Астана қаласында қоғамдық тамақтандыру саласы  жақсы 

дамып келеді. Соңғы жылдары көптеген мейрамханалар мен дәмханалар 

ашылып, сәтті жұмыс істеуде. Сондықтан қоғамдық тамақтану саласына 

деген сұраныс та артып келеді.   

 

Түсіндірме сөздік 

1. Тағамтану – медицина ғылымы тағамның адамға қажетті сапасын 

зерттейтін саласы  

2. Дәнді – дақылдар – арпа, бидай, сұлы, тары және азықтық өсімдік т.б 

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Тағам  

Қонақжайлық 

Мейрамхана  

Дәмхана 

Сұраныс 

  

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем 

құрыңыздар. 

 

Дастарқан жайып, дәмді тағам пісіріп, асты жақсы ағаштан, 

шыныдан оюлап, өрнек салынған ыдыстармен берген. Олар: ағаш астау, 

қымызға арналған ыдыс, шайнектің ішіндегі ыстықты сақтайтын, жүннен 

жасалған қаптама және т.б. 

          Мәдениетімізде ас беру арқылы адамға құрмет көрсету қалыптасқан. 

Ерулік беру, тоқымқағар, сый табақ сияқты көпшілікті сыйлы қонақ 

ретінде шақырып, ас берген.  

 

3-жаттығу. Сөйлеу жағдаяты.  
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          Көршіңіз дәстүріміз бойынша Сізге ерулік беру үшін үйіне қонаққа 

шақырды. Сіз басқа елден келген қонақсыз. Сіз үшін бәрі қызық: білгіңіз, 

көргіңіз келеді. Қонаққа барыңыз. Сіз көршіңізге сұрақ қойыңыз. Жауабын 

өзіңіз айтыңыз. 

 

4-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Олар қымыз-шұбат, құрт-ірімшік жасауды   ұрпағына үйретіп 

отырады.  

Ә)  Халқымыз ұлттық тағамдарды ерекше дәмді даярлауды өнер деп 

бағалаған. 

 

5-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканы тауып, астын 

сызыңыздар. Сөздің мағынасын түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

 Соңғы жылдары Қазақстанның барлық өңірлерінде мейрамхана 

бизнесі ерекше дамып келеді. Жеке кәсіпкерлер түрлі ұлттық тағамдарды 

даярлайтын мейрамханалар ашып, өз қонақтарын күтеді. Еліміздің бас 

қалаларында қазақ, өзбек, ұйғыр, қытай, еуропа елдерінің ұлттық 

тағамдарын дайындайтын мейрамханалар желісі адамдар үшін тәуліктің 

таңнан түн ортасына дейін өз қызметін көрсетеді. 

 

6-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

Олар қымыз-шұбат, ...... -ірімшік жасауды   ұрпағына үйретіп 

отырады. Халқымыз .......  тағамдарды ерекше .......  даярлауды өнер деп 

бағалаған. 

Дастарқанына, ең алдымен, ...... пен ...... қойған. Сүт тағамдары «ақ» 

деген ұғымды білдіреді. Тілімізде  «ақ бата», «ақкөңіл», «ақжол» деген ..... 

мен сөз тіркестері бар.  

 

7-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы болатынын 

әңгімелеңіздер. 

 

8-жаттығу. Сөздерді әліпби бойынша реттеп жазып, олармен сөйлем 

құрыңыздар. 

 

қазақы дастарқан, тамақ, салқын тағам, ыстық тағам, тәтті тағам,  ет 

тағамдары, сүт тағамдары,   көкөніс, дәнді дақылдар, күріш, тары, құрт, 

ірімшік, баға, құн, қаржы, сорпа, тұздық, қамыр, құмшекер, қонақ, 

мейрамхана, дәмхана, ұлттық тағамдар 
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9-жаттығу.  Берілген сөздер мен сөз тіркестерін кесте бойынша 

жазыңыздар. 

   

 

 

11-жаттығу. Сұхбатты оқыңыздар. Сұхбатты монологке айналдырып 

жазыңыздар. 

 

Қонаққа шақыру 

 

Жанат: - Міне, асханаға да келдік. Бірінші қабатта ұлттық тағамдар 

әзірленеді. Екінші қабатта орыс халқының тағамдарын 

даярлайды.  Қазақша ет жеуге қалай қарайсыз? 

Клаудия: - Мен сіздің қонағыңызбын ғой? Мен үшін бәрі қызық. 

Асханаға кіріп көрейік. 

Жанат: - Мәнті, қуырдақ, қазақша ет бар екен. Жас қияр, қызылша 

салаты да бар екен. Не жейсіз? 

Клаудия: - Білмеймін. Сіз көмектесіңізші. 

Жанат: - Жақсы, айтқаныңыз болсын. Қазақша ет жейміз. 

Клаудия:           - Ет дәмді екен. Маған ұнады. Бұл тағамды қалай 

дайындайды? 

Жанат: - Мен сізді жексенбі күні үйге қонаққа шақырамын.  Анам 

сізге үйретеді. 

 

12-жаттығу. Сұраулы сөйлемдерді  жай сөйлемдерге  айналдырыңыздар. 

 

 Жанат пен Клаудия  қандай асханаға келді? 

 Олар қандай тағамға тапсырыс берді? 

 Клаудияға қандай тағам ұнады? 

 

13-жаттығу. Берілген сөздердің синонимін жазыңыздар. 

 

          тағам –                               тамақ жеу –  

          дайындау –                        дәмді –  

          мол –                                  қадірлі – 

   

14-жаттығу. Сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырыңыздар. 

 

Ұлттық  тағам Мейрамханалар желісі Саламатты өмір салты   

 бауырсақ    Алтын адам  Дұрыс тамақтану 

 

 



94 

 

1. «Бақ сарайы» мейрамханасында үйлену тойымыз болады. 2. 

Той дастарқанына  дәстүрлі тағамдар  қоямыз. 3. Тойға  ағам мен жеңгем, 

қарындасым, үлкен әпкем, нағашы атам және достарым келеді. 

 

15-жаттығу.     Монологті  І  жақтан баяндаңыздар. Диалог құрыңыздар. 

 

          Менің бүгін туған күнім. Әпкем кең дастарқан жайды. Дәмді 

тағамдар пісірді. Әпкем ет тағамдарынан мәнті мен палау дайындады. 

Көкөністерден түрлі салаттар әзірледі. Алма мен алмұрт шырындарын 

сатып алып, үстелге қойдық. Дастарқанға тәтті тағамдардан кәмпит, торт 

және түрлі жеміс-жидектер қойдылды. 

                                                     

16-жаттығу. Төмендегі сөйлемдердің әр сөзіне сұрақ қойып жазыңыздар.                                    

 

Үлгі:  Әпкем кең дастарқан жайды.  

          а) Кім кең дастарқан жайды? 

          ә) Әпкем не істеді? 

          б) Әпкем қандай дастарқан жайды? 

 

1) Әпкем ет тағамдарынан мәнті мен палау дайындады.  

2) Алма мен алмұрт шырындарын сатып алып үстелге қойды.  

3) Дастарқанға  түрлі жеміс-жидектер де қойдық.  

 

17-жаттығу.  Сұрақтарға жауап жазыңыздар.    

                                                                

1. Еттен әзірленетін қандай тағамдарды білесіздер?   

............................................................................... 

2. Сүттен  жасалатын қандай тағамдарды   ұнатасыздар? 

    ..................................................................................... 

3.Қазақтың қандай ұлттық тағамдарын білесіздер? 

   ...................................................................................... 

4. Мереке күндері  қандай тағам даярлайсыз? 

............................................................................................ 

5. Сен кешкі асқа не жейсіз? 

    ........................................................................................  

6.Қандай сусындарды  ұнатасыз? 

...................................................................................... 

 

18-жаттығу.  Тірек сызба бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер.  

                       Сөйлем құрыңыздар.  

                                              

                                           турайды? 

                                           пісіреді? 

                                           қуырады?        Нені?                                                    

нені                       

 
жейді 
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                                           қояды? 

                                           қайнатады? 

 

                                                

                нені?                                             

  

                                                                                                                                                                                                                    

19-жаттығу.   Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыздар. 

 

Қазіргі заманда дастарқанға әр ұлттың  тағамдары қойылады. 

Көбінесе  қуырдақ, палау, мәнті, пицца, самса дайындалады.  Әр үйдің 

дастарқан мәзірінде түрлі жеміс-жидектер мен көкөністер, ірімшік, құрт, 

айран болады.  

Той дастарқанына ұлттық тағамдар, жеңіл тағамдар, түрлі сусын, 

шырын, газдалған немесе газдалмаған су қойылады.  

Теледидардан  ұлттық тағамдарды дайындау туралы түрлі 

бағдарламаларды да көруге болады. 

  

20-жаттығу.  Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын  әңгімелеңіздер.  

 

21-жаттығу. Сіздер оқыған мәтін не жөнінде екен? Мәтінде қандай мәселе 

көтерілген. Әңгімелеңіздер.  

 

22-жаттығу. «Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі» тақырыбы бойынша 

ақпарат жинаңыздар. 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Сөйлемдегі көп нүктенің орнына көсемше жұрнағы мен 

қажетті сөздерді қойып жазыңыздар. 

   

Үлгі: Кең дастарқанын жайып, қонағын күткен. 

 

1) Дастарқан жай ... , дәмді тағам пісір... , оны жақсы ыдыстарымен 

дастарқанға қою дәстүрі ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келеді.  

2)  Олар ..... -шұбат, құрт-....... жасауды   .........  үйретіп отырады. 

3) Қазақстанның барлық өңірлерінде .......  бизнесі ерекше дам... келеді. 

4) Жеке ...... түрлі ұлттық тағамдарды даярлайтын мейрамханалар аш..., өз 

қонақтарын күтеді. 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Есімше категориясы.  

      Есімге де, етістікке де тән грамматикалық белгілерді қамтитын, 

етістіктің категориясы есімше деп аталады. Есімше категориясының 

ішеді 
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функционалдық қызметі. Есімшенің тәуелденуі. Есімшенің оңаша түрде 

тәуелденуі. Есімшенің ортақ түрде тәуелденуі. Орыс тіліндегі күрделі 

сөйлемдердің қазақ тіліне есімше тұлғасы арқылы жай сөйлем түрінде 

аударылуы. 

 

   Түрлері (Типы) Жұрнақтар (Аффиксы) Мысалдар 

(Примеры) 

Өткен шақ 

(Прошедшее) 

-ған, -ген,  - қан , -кен Келген, барған 

 

Келер шақ (Будущее) -ар, -ер, -р, -с жинар, өсірер 

Дағдылы шақ 

(Обычное) 

а) –атын, -етін, -йтын, -итін 

ә) –ушы, -уші 

өңделетін 

Мақсат шақ 

(Цели) 

-мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, -пек бағаламақ,  келмек, 

айтпақ, кетпек 

 

2-жаттығу. Төменде берілген есімшелі етістіктерді пайдаланып, 

сөйлемдерді толықтырыңыздар.  

 

Үлгі:   Қазақ халқы асты, тағамды құрметтеген.   

 

1. Қазақ халқы асты, тағамды ... .  2. Дастарқан жайып, дәмді 

тағам ... . 3. Ыдысты жақсы ағаштан ... . 4. Шыны ыдыстарды ұлттық 

өрнекпен оюлап ... . 5. Асты әдемі ыдыстармен ... . 6. Қазақ халқы ас беру 

арқылы адамдарға құрмет ... .  7. Сыйлы қонақтарды жиі шақырып, ас ... . 

8.Әдетте ұлттық тамақтар адам ағзасына пайдалы өнімдерден жасалған ... . 

 

Есімшелі етістіктер: құрметтеген, әзірлеген, жасаған, безендірген, берген,  

көрсеткен, берген, жасалған. 

 

3-жаттығу.  Етістіктерге есімше жұрнақтарын  жалғап  жазыңыздар.  

 

-ған, -ген,  - қан , 

-кен 

-ар, -ер, -р, -с –атын, -етін, -

йтын, -итін 

ә) –ушы, -уші 

-мақ, -мек, -бақ, -

бек, -пақ, -пек 

даярла+ған 

дайындау ... 

пісіру ... 

қайнату ... 

әзірлеу ... 

қонақ күту ... 

даярла+ар 

 

даярла+ йтын 

 

даярла+мақ 

 

 

         4-жаттығу.  Берілген құрылым  бойынша  сөйлем  құрыңыздар. 
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                                     - ып, -іп, -п 

 

Үлгі: Кәсіпкер жұмыс орнын аш+ып, халықтың әл-ауқатының артуына 

жағдай жасайды. 

 

 

 

 

№15 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Жеке кәсіпкерлік. Шағын және орта 

бизнес. Іскер адамдар. 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Етіс категориясы 

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

          1. Мақсат, мүдде, басымдық, бағыт,  үлес, кәсіпкер, жетістік, 

көшбасшы,   кәсіп, қоғам, пайда,   салық,   жоба,     демеушілік,     тәуекел. 
 

2. Орта кәсіпкерлік, бизнеспен айналысу, халықтың әл-ауқаты,  

экономикалық саясат, заңды тұлға,  күнкөріс көзі,  іскер адам,  нарық 

заманы, тауар айналымы, экономикалық тірек, бюджет қоржыны, 

өндірілген тауар. 

 

3. Шағын, орта, тұрақты. 

 

           4. Есептеп отыру, ескеру, жетістікке жету. 
  

Мәтінді оқыңыздар. 

 
           Шағын және орта кәсіпкерлік – мемлекет экономикасының тірегі. 

Кәсіпкерлікпен, шағын және орта бизнеспен айналысу – экономикалық өсу 

факторларының бірі болып табылады. Экономикалық өсу – халықтың әл-

ауқатының артуына жағдай жасайды. 

        Шағын және орта бизнесті дамыту – Қазақстанның ХХI ғасырдағы 

индустриалдық және әлеуметтік жаңаруының басты құралы. Біздің 

экономикада шағын және орта бизнестің үлесі көп болса – Қазақстанның 

дамуы тұрақты болады. Соңғы жылдары Қазақстанда кәсіпкер 

тұлғалардың ортасы қалыптаса бастады. 

      «Іскер» – «бизнесмен» сөзінің баламасы. Іскер адам – өз саласында 

жетістікке жеткен тұлға.  Кәсіпкер адам дегеніміз кім? Ол – көшбасшы. Ол 

әрдайым жеңімпаз болуға ұмтылады. Кәсіпкер – өзіндік идеясы бар, ойын 

жүзеге асыратындығына көзі жететін, өзіне деген сенімі күшті, жігерлі әрі 

қайратты адам.   Сондықтан нарық заманында кәсіпкерлердің атқарар рөлі 

Жай сөйлем Жай сөйлем 
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үлкен. Адам бір күнде кәсіпкер болып шықпайды. Белгілі бір кәсіпорын 

ашылғанда, ол кәсіпорынның өндірген тауарлары дүкендерде сатады. 

Сатудан түскен ақша қайтадан зауытқа инвестиция түрінде құйылып, 

тауардың жаңа түрлері шығарылады. Осылайша капиталдың айналымы 

жүреді. Кәсіпкер осы қоғамға пайда әкелетін адам деп айта аламыз. 

         Кәсіпкер басқаларға жұмыс тауып береді. Ол ашқан жұмыс орындары 

қаншама отбасы үшін күнкөріс көзі болады. Кәсіпкер мемлекетке салық 

төлейді, бюджет қоржынын молайтады. Кәсіпкерлер әлеуметтік маңызы 

бар жобаларға қатысады.   

          Кәсіпкер үшін іскер болу, нақты шешім қабылдау, жұмысты дұрыс 

ұйымдастыра білу құнды қасиет болып табылады.   Мұндай қасиетке ие 

адам барлық істерден  пайдалы жақтарды көре біледі.   

           Іскер басшы өзінің кәсіптік міндеттеріне іскерлікпен қарайды. Еңбек 

қызметін тиімді пайдалана біледі. Қол астындағы қызметкерлердің 

қызметін ұйымдастыра  алады және  іске жұмылдыра біледі. 

 

Түсіндірме сөздік 

1. Іскерлік – қолынан іс келетін, қабілетті, күшті болу  

2. Әл – ауқат – хал – жағдайы, тұрмысы жақсы  

3. Үлес – бір істің орындалуына қосқан үлес  

4. Көшбасшы – жаңа істің бастаушысы  

5. Демеушілік – бір іске қол ұшын беру, көмек жасау  

6. Тәуекел – белгілі бір іске батыл кірісу  

 

 

1-жаттығу.  Сөз тіркестерімен сөйлем  құрыңыздар. 

 

                                                        айналысу   

Үлгі: кәсіпкерлікпен                       

                                                         шұғылдану  

                                                        

                                                            айналысқым келеді 

 

2-жаттығу.  Өрнекпен жұмыс. Сөйлем құрыңыздар. 

 

Экономикасын дамыту  –  өрнек:   ненің? 

                                                    мемлекеттің, отбасының, кәсіпорынның 

Тәжірибесімен бөлісу - өрнек:  кіммен? 

                                                    әріптесімен, шәкіртімен, досымен 

Қызметінде жетістікке жету - өрнек: қайда?  

                                                      жұмысында, оқуында , ғылымда 

Бюджет қоржынын молайту - өрнек: кім? 

                                                          кәсіпкер, бизнесмен, қызметкер 
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Іскер адам - өрнек: қандай? 

       қайратты, жігерліі 

Бизнесін құрды - өрнек: қандай? 

 орта, шағын, ЖШС 

Демеушілік жасайды - өрнек: неге? 

жобаға, ғылымға, өнерге 

Әл-ауқатының артуына - өрнек: кімге? 

халықтың, отбасының 

Кәсіпкерлікті дамыту - өрнек: нені? 

бизнесті, экономиканы 

Дүкенде сатады - өрнек: нені? 

тауарды, затты 

 

 

3-жаттығу. Мәтіндегі  негізгі ақпаратты пайдаланып, сөйлемдерді 

толықтырыңыздар. 

 

       Шағын және орта кәсіпкерлік – мемлекет ________ тірегі.      «Іскер» – 

«бизнесмен» сөзінің ________. Кәсіпкер – өзіндік идеясы бар, ойын жүзеге 

асыратындығына көзі жететін, өзіне деген сенімі _____, 

әрі________адам.Белгілі бір ________ ашылғанда, ол ________ өндірген 

__________ дүкендерде сатады.Кәсіпкер осы қоғамға _______ әкелетін 

_______ деп айта аламыз.         Кәсіпкер басқаларға __________ тауып 

береді. Ол болашақтағы барлық _________ мен __________ түгел есептеп, 

ескеруі керек.  

  

 

4-жаттығу. Мәтінді оқыңыздар, жоспарын құрыңыздар. 

 

Іскерлік 

 

       Іскерлік - кез келген қызметкер үшін, басшылар үшін құнды қасиет 

болып табылады.   Мұндай қадір-қасиетке ие адам барлық нәрседен іс үшін 

пайдалы жақтарды көре біледі, іс үшін пайдалы нәрсені ала біледі.  

      Іскер адам  ұйымдастыру мәдениетінің негізгі қасиеттерін игерген 

тұлға. Олар жұмысты ұтымды ұйымдастыра алатын белсенді, қабілетті, 

еңбекқор тұлға. Іскер басшы өзінің кәсіптік міндеттеріне іскерлікпен 

қарайды. Еңбек қызметін тиімді пайдалана біледі. Қол астындағы 

қызметкерлердің қызметін ұйымдастыра  алады және  іске жұмылдыра 

біледі 

 

5-жаттығу. Сіздер оқыған  мәтін не жөнінде екен? Түсіндіріңіздер. 

 

6-жаттығу.  Сіздерше мәтінде қандай мәселе көтерілген? Айтыңыздар. 
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 7-жаттығу. Танымдық сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Іскерлік қабілет дегеніміз не? 

2. «Уақытты дұрыс жоспарлай білу – табыс кепілі» дегенді қалай түсінесің? 

3. Өз уақытыңды жоспарлап көрдің бе?  

4. Бір аптаға жоспар құрыңдар. 

 

8-жаттығу.  Жауаптарға сұрақ жазыңыздар. 

 

Жамбыл: - _________________________________________________? 

 

Жұлдыз: - Іскер адам әрдайым жеңімпаз болуға ұмтылады. 

Жамбыл: - _________________________________________________? 

 

Жұлдыз: - Кәсіпкер – өзіндік идеясы бар, ойын жүзеге асыратындығына 

көзі жететін, өзіне деген сенімі күшті, жігерлі әрі қайратты 

адам.  

Жамбыл: - _________________________________________________? 

 

Жұлдыз: - Ол басқаларға жұмыс тауып беріп, қоғамға пайда әкелетін 

адам. 

 

 

9-жаттығу. Диалогті  рөлге бөліп оқыңыздар,  монологке 

айналдырыңыздар. 

 

Жұлдыз: -  Жамбыл сенің әкең кәсіпкерлікпен айналысады деп естідім.  

Жамбыл: - Иә, жеке кәсібі бар.  

Жұлдыз: - Жұмысшылары да бар ма? 

Жамбыл: - Иә, жұмысшылар наубайханада нан пісіреді. Ет өнімдерінен 

шұжық жасайды.  

Жұлдыз: -  Өнімдерін қалай сатады? 

Жамбыл:- Дайын болған өнімдерді дүкендерге өткізеді. Дүкеншілер 

өнімдерді халыққа  сатып, еңбегін алады. 

Жұлдыз:- Өнімнен түскен ақшаны қалай жұмсайды? 

Жамбыл:- Дұрыс айтасың, жұмысшыларға  айлық ақшасын береді, салық 

төлейді. 

Жұлдыз: -  Әкең іскер адам екен. 

Жамбыл:-  Иә,  әкем – өз ісіне сенген қайратты, жігерлі кәсіпкер. Мен де 

әкем тәрізді кәсіпкер болғым келеді.  

 

10-жаттығу.  Мәтінді мәнерлеп оқыңыздар.   
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Уақытты дұрыс жоспарлай білу – табыс кепілі       

                                           

           Іскер адам өзінің әр күнін міндетті түрде жоспарлайды. Ол апталық  

жоспар құрады. Жоспарланған жұмысын белгілі себептермен орындай 

алмаса, келесі аптаға қайта жоспарла, жүзеге асыруға тырысады. Апталық 

жоспарлау іскер адамға жұмысының жүйелі, әр күнін тиімді қолдануға 

көмектеседі. Іскер адамдар жұмыс күнін бір аптаға немесе ұзақ мерзімге 

жоспарлайды. Ал кейбіреулері тіпті әрбір сағатын жоспарлап, жұмыс 

аяғында өзіне есеп беріп отырады. Бұл оның ісінің алға басуына жол 

ашады. 

 

11-жаттығу. Сіздер оқыған  мәтін не жөнінде? 

 

12-жаттығу. Мәтінде қандай мәселе көтерілген? Айтыңыздар. 

 

13-жаттығу. Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Оқиғаға баға беріңіздер.  

Достарыңызға алған ақпараттарыңызды баяндап,  сұхбат құрыңыздар. 

 

14-жаттығу.  «Мен кәсіпкер болсам» тақырыбына монолог жазыңыздар. 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

          1-жаттығу.   Берілген зат есімдердің   жұрнақ, жалғауларын 

ажыратып, белгі қойыңыздар. 

 

зат есім Жұрнақ Жалғау 

кәсіпкерлік 

экономикалық 

әлеуметтік 

индустриалдық 

басымдық 

іскерлік 

жетістік 

жеңімпаз 

жігерлі 

қайратты 

+ - 

 

     2-жаттығу.    Мәтіннен -у   керек  құрылымы бойынша берілген 

тіркестерді табыңыздар. 

 

Үлгі: Шағын және орта бизнеспен айналыс+у  керек 

 



102 

 

      3-жаттығу. Сөйлемдерді  септік жалғауында тұрған сөздермен 

толықтырыңыздар. 

 

1. Шағын және орта кәсіпкерлік – 

мемлекет _____________ тірегі. 

 

2. Қазақстанның ХХI ғасырдағы 

_____________ және  ________ 

__________ басты құралы болып 

табылады. 

 

3.«Іскер» – «бизнесмен» сөзінің  

сөзінің __________  .  

 

4. Кәсіпкер мемлекетке _______ 

төлейді, ____________ қоржынын 

молайтады. 

 

  

баламасы 

 

 

салық 

бюджет 

 

 

экономикасының 

 

 

индустриялдық 

әлеуметтік  

жаңаруының 

 

         4-жаттығу.  Берілген құрылым  бойынша  сөйлем  құрыңыздар. 

  

 

                                                   - са, -се 

 

                    

Үлгі: Шағын және орта бизнестің үлесі көп болса, мемлекет 

экономикасының  дамуы да тұрақты болады. 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ:      Етіс категориясы 

 

Қимылдын іс-әрекеттің орындаушыға (қимыл иесімен тура істелетін 

іске) қатысын білдіріп, белгілі қосымшалар арқылы жасалатын етістіктің 

түрі етіс деп аталады. Мысалы: ол жуынды, ол баласына кітап оқытты, 

әңгіме айтылды, олар бір-бірімен хат жазысты деген сөйлемдерде жуу 

қимылы іс иесінің (орындаушының) өзіне қарай бағытталғанын, оқу іс-

әрекеті оның тікелей қимыл иесі (ол) арқылы емес, екінші бір иесі (баласы) 

арқылы орындалғанын, айту іс-әрекеті қимыл иесінің өздігінен 

орындалғандай болуын, жазу іс-әрекеті қимыл иесінің біреу емес, 

бірнешеу (олар) екенін білдіріп тұр да, ол мағыналар түбірге -ын, -т, -ыл, -

ыс  жұрнақтары жалғану арқылы берілген. Соған орай етістер төрт түрге 

бөлінеді: Өздік етіс, Өзгелік етіс, Ырықсыз етіс, Ортақ етіс. 

 

 

  Жай сөйлем   Жай сөйлем 
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5-жаттығу. Берілген етістіктерге  үлгі бойынша етіс жұрнақтарын 

жалғаңыздар.  

 

Үлгі: Көр-ін-ді. 

 

 Етістіктер: көр, сез, жасыр, қара, сыла, тазала, сүрт, ки, сал 

 

         6-жаттығу. Берілген етістіктерге  өзгелік етіс жұрнағын жалғап 

жазыңыздар. 

 
 Оқы..., жина..., жүр..., көрсет..., сүрт...., шегеле..., көтер..., 

айнал... 

 

7-жаттығу. Ырықсыз етіс жұрнақтарын  жалғаңыздар. 

 

Жу...ды, жина...ды, тер...ді, шеш...ді, тара...ды, көрсет...ді, сез...ді, 

қарат...ды, сыла...ды, тазалат...ды, сүрт...ді, ки...ді, сал...ды 

 

 

 

№16 Сабақ 

  

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП:  Ар-ождан бостандығы. Дін және 

Діни таным. Діни мерекелер 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Көсемше категориясы. 

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар.  

 

1. Толеранттылық, төзімділік, дүниетаным, мәнер, жолдау, дәстүр, дінді 

ұстанушылар. 

2. Саяси бағыт, діни бірлестіктер, наным-сенім бостандығы,  діни таным,  

азаматтық кодекс,   қымбат қазына,   өзінің болмысы, рухани құндылық, 

негізгі арна,    имани құндылықтар, сенім жүйесі, моральдық норма, 

қарым-қатынас әдебі.  

3.   Қастер тұту, басшылыққа алу. 

Мәтінді оқыңыздар. 

 

           Ар-ождан бостандығы – ол тек діни таңдау бостандығы емес, одан 

кеңірек – дүниетанымдық, соның ішінде діни емес таңдау. Осы таңдау 

құқығын мемлекет адамға қалдырады және оның шешімін қабылдауға, оны 

қорғауға міндеттенеді.  
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            Адамның наным-сенім бостандығы құқығын сақтау мәселелеріне 

Қазақстанда аса үлкен назар аударылып келеді. Дін саласы Конституция, 

Азаматтық кодекс, «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заң 

арқылы реттелуде. Конституцияның 1-бабында былай делінген: 

«Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және 

әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – 

адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары». 

            Дін халықтың мәдениетін, рухани болмысын, әдет-ғұрпын, салт-

дәстүрін қалыптастыратын негізгі арна.  Кез-келген халық өзінің дәстүрлі 

діни таным мен діни тәжірибе негіздерінен ажырайтын болса, онда ол 

халық өзінің рухани мәдени болмысынан да түбегейлі ажырайды. Дін мен 

дәстүр бірлігі  өткеніміздің тарихы, болашағымыздың кепілі болып 

саналады. Қазақ халқы дін қағидаларын әрбір мақал-мәтелдеріне, аңыз-

әңгімесіне сіңіріп, рухани және имани құндылықтарына айналдырды. Дін 

тек сенім жүйесі ғана емес, ол – өмір сүру мәнері, моральдық нормалар 

мен қарым-қатынас әдебі, жақсы мен жаманды, ақ пен қараны ажыратушы 

рухани қағидалар жүйесі. 

             Таным – бұл қоғамдық-тарихи категория. Көптеген ғасырлар бойы 

ғалымдар табиғат, қоғам және адам ақыл-ойының біршама заңдылықтарын 

ашты. Діни таным  дүниетанымның бір формасы ретінде адамның өмірі 

мен оны қоршаған дүниеге әсер ететін, табиғаттан жоғары, ғажайып 

күштердің бар екендігін негізге алады. Дәстүрлі діни таным – халықтың 

ғасырлар бойы өзінің болмысына сай қалыптастырған рухани құндылығы.   

           Діни мерекелер – әрбір дін өкілдерінің ерекше қастерлейтін  күндері. 

Елбасының шешімімен Құрбан айт және Рождество мерекелері демалыс 

күндері болып жарияланды.  

          Ораза айт – Рамазан айы аяқталуының құрметіне орай мұсылмандар 

арасында тойланатын мереке.   

           Қасиетті Құрбан айтта мұсылмандар Аллаһ Тағаланың ризашылығы 

үшін мал сойып, құрбандық шалады. Құрбан айт  3-4 күнге созылады.  

Құрбан айттың алғашқы күні  Қазақстанда демалыс болып жарияланды. 

            Ересектер мен балалар асыға күтетін дәстүрлі Жаңа жыл мен 

Рождество мерекелері елімізде бірге тойланады. Дәстүр бойынша шырша 

безендіріліп, адамдар бір-бірін  құттықтайды. 

 

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

құндылықтар 

қағидалар 

наным-сенім 

рухани 

қазына 

мәнері 

әдебі 
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2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі сөздердің 

мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өзіңіз сөйлем құрыңыздар. 

              Елбасы «Қазақстан-2050» атты Жолдауында «Мемлекет діни 

бірлестіктердің ішкі ісіне араласпауға тиіс. Біз ұят, толеранттылық және 

төзімділік еркіндігі принциптерін қастер тұтуымыз керек», – деп атап көр-

сетілді. 

            Конституцияның 1-бабында былай делінген: «Қазақстан 

Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 

мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және 

адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары». 

 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

А) Дін халықтың мәдениетін, рухани болмысын, әдет-ғұрыпын, салт-

дәстүрін қалыптастыратын негізгі арна.   

Ә) Дәстүрлі діни таным – халықтың ғасырлар бойы өзінің болмысына сай 

қалыптастырған рухани құндылығы.   

 

4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Ондағы ойды өз сөзіңізбен  түсіндіріңіздер. 

Дін мен дәстүр бірлігі – өткеніміздің тарихы, болашағымыздың 

кепілі болып саналады. Қазақ халқы дін қағидаларын әрбір мақал-

мәтелдеріне, аңыз-әңгімесіне сіңіріп, рухани және имани құндылықтарына 

айналдырды. Дәстүрлі діни таным халқықтың ғасырлар бойы өзінің 

болмысына сай қалыптастырған рухани құндылығы.   

 

5-жаттығу. Сөздерді пайдаланып, сөйлемді толықтырыңыздар. 

        Адамның наным-сенім ............ құқын сақтау мәселелеріне Қазақстанда 

аса үлкен назар аударылып келеді. Кез-келген халық өзінің дәстүрлі діни 

......... мен діни тәжірибе негіздерінен ажырайтын болса, онда ол халық 

өзінің рухани мәдени .............  да түбегейлі ажырайды. Дін мен дәстүр 

бірлігі – өткеніміздің тарихы, болашағымыздың ............ болып саналады. 

6-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы болатынын 

әңгімелеңіздер. 

7-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мағанасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 
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8-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем көлемінде 

баяндап беріңіздер. 

9-жаттығу. Сұраулы сөйлемді жай сөйлемге айналдырыңыздар. 

   

     Елбасы«Қазақстан-2050»  атты Жолдауында нені атап көрсетті? 

     .............................................................................................................. 

     Конституцияның 1-бабында қандай мәселе туралы айтылған? 

     ............................................................................................................... 

     Дін мен дәстүр бірлігінің тиімділігі қандай? 

     ................................................................................................................ 

    Қандай діни  мерекелер демалыс күні болып жарияланды? 

    ................................................................................................................... 

 

10-жаттығу.  Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беріңіздер. 

1. Қазақстандағы дін және діни мерекелер туралы не білесіз? 

2. Дін саласына қатысты қандай құжаттар реттелуде? 

3. Елімізде адамның наным-сенім бостандығы қалай қорғалады? 

4. Қазақстанда қандай діни мерекелер тойланады? 

 

11-жаттығу.  Мәтіндегі негізгі ойды беріңіздер. 

12-жаттығу.  Сіз оқыған  мәтін не жөнінде екен? Түсіндіріңіздер. 

13-жаттығу.  Сіздіңше мәтінде қандай мәселе көтерілген? Айтыңыздар. 

14-жаттығу.  Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Оқиғаға баға беріңіздер. 

Досыңызға алған ақпаратыңызды баяндап, сұхбат құрыңыздар. 

15-жаттығу. Сөйлемдегі   ойды байланыстырып   жазыңыздар.  

 

- Мемлекет діни бірлестіктердің ішкі ісіне араласпауы керек. 

- Өйткені 

........................................................................................................... 

- Дін халықтың мәдениетін, салт-дәстүрін қалыптастыратын негізгі 

арна. 

- Сондықтан 

....................................................................................................... 

- Дін мен дәстүр бірлігі – өткеніміздің тарихы, болашағымыздың 

кепіл. 

- Сонымен қатар ........................................................................................ 

- Дін саласы Заң арқылы реттеліп жатыр. 

- Себебі   

........................................................................................................ 
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16-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар.    

 

            Мен ........................................... күтіп отырмын 

            Сен .............................................назар аударасың 

            Сіз ..............................................араласпауға тиіссіз 

            Ол .............................................. қалыптастырып  жатыр 

            Біз ..............................................реттеп жатырмыз 

            Сендер ...................................... атап көрсетесіңдер 

            Сіздер ......................................... талапты орындайсыздар 

            Олар ............................................құттықтап жатыр  

 

17-жаттығу. Болымды сөйлемдерді болымсыз сөйлемдерге 

айналдырыңыздар.    

 

1. Ең қымбат қазына – адамның өмірі мен бостандығы болып саналады. 

2. Ересектер мен балалар Жаңа жыл мен Рождество мерекесін асыға күтеді. 

                         

18-жаттығу. Сұхбатты толықтырыңыздар. Берілген сөйлем құрамындағы 

асты сызылған сөздерге кімге? неге? сұрауларын  қойып, сұрау мағынасын 

білдіретін сөйлемдерді жазыңыздар. 

 

-Жастарды толеранттылыққа, төзімділікке тәрбиелеуге  аса үлкен назар 

аударылып келеді.  

-....................................................................................................................? 

- Мемлекет діни бірлестіктердің ішкі ісіне, жұмысына араласпауға тиіс. 

-...................................................................................................................? 

- Дін мен дәстүр бірлігі – өткеніміздің тарихына және болашағына әсер 

етеді.  

-....................................................................................................................? 

- Дін тек сенім жүйесін ғана емес, ол өмір сүруге, жеке басының құқығын 

қорғауға үйретеді. 

-........................................................................................................................? 

-  Қазақ халқы дін қағидаларын әрбір мақал-мәтелдерге, аңыз-әңгімерге 

сіңіріп, рухани құндылықтарға айналдырды. 

-........................................................................................................................? 

Жаңа жыл мен Рождество күндері ересектерге, балаларға сыйлықтар 

таратылады. 

 

19-жаттығу.  Сұрақты талқылауға қатысыңыздар. 
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 «Дін мен дәстүр бірлігі  – ұлт болашағының кепілі» мәселесі жайлы 

не айтар едіңіздер? 

 

20-жаттығу. Дінге қатысты қандай мақал-мәтелдерді білесіздер? 

Естеріңізге түсіріңіздер 

 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу.  Болымды-болымсыз және қарама-қарсы мағынада  

қолданылған сөздермен сөз тіркестерін құрыңыздар. 

 

араласу - араласпау 

ажырау – қосу 

ішкі - сыртқы 

жариялану – құпиялану 

құндылылық – азғындық 

жақсы – жаман 

жаңа - ескі 

қымбат - арзан 

 

 12-жаттығу. Төмендегі үлгі бойынша сақтау, реттеу, қалыптастыру, 

жариялау, араласпау  қимыл атауларын осы шақтың түрлеріне 

өзгертіңіздер.    

 

Үлгі:  күту -------  күт+е (-а,-й)+мін (-мын) --------  күт+іп  

(-ып, -п) жатырмын – асыға күтіп отырмын   

 

3-жаттығу. Төменде берілген қолданыстардан септік жалғауларын тауып, 

астын сызыңыздар. 

 

адамды, дінді сыйлау 

ойын, пікірін айту 

ішкі ісіне араласпау 

заңға бағыну 

аңыз-әңгімесін тыңдау 

ақ пен қараны ажырату 

діни құндылықтарды қастерлеу 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Көсемше категориясы 

Көсемшенің жұрнақтары. Қызметі. Түрі. Кейіпті көсемшенің 

немқұрайлық, созылыңқылық, кенеттік және т.б мәнде қолданылуы. Түбір 
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етістік – а (-е, - й) салу, түбір етістік + (ып, -іп) тұру, түбір етістік + ып 

(-іп, -п) қалу және т.б тәсілдер арқылы шақ, жақ бойынша түрленіп 

жасалуы.  

4-жаттығу. Берілген етістіктермен сөйлем құрыңыздар. 

Үлгі: Адамның наным-сенім бостандығы құқығын сақтап қалу 

мәселесіне мемлекет ерекше  мән береді. 

сақтап қалу, жаза салу, бере салу, келіп тұру, жазып тұру, жариялап 

тұру, қорғап қалу 

 

№17 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Ұлттық салт-дәстүрлер  

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Бұйрық мәнді сөйлем 

 

   

Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Шаңырақ, кереге, уық, әулет, салт-дәстүр, әдет-ғұрып,  шілдехана, 

қырқынан шығару, тұсау кесу, сүндеттой, бесік той, ұрпақ, құда түсу, ер 

адам. 

 

2. Көшпелі ел, жинамалы үй, үйдің сүйегі, балалық шақ, бесікке салу,  

құлақ тесу.   

 

Мәтінді оқыңыздар. 

 

Көшпелі ел қазақ халқының негізін құрайтын жинамалы үйінің 

шаңырағын, уықтарын, керегесін, есігін киіз үйдің сүйектері деп атаған. 

Киіз үйдің сүйектері халқымыздың  өмір салты мен тұрмысына, салт-

дәстүріне   сай жасалған. Халқымыз кілеммен, әдемі ыдыстармен киіз үйді 

жинастырып,  шаңырақ астында ескі салты мен ғұрпын, дәстүрін сақтап 

өмір сүрген. Ол салт-дәстүрлер: бата беру, шілдехана тойы, бесікке салу, 

қырқынан шығару, тұсау кесу, тілашар, байғазы беру, сүндет той, құлақ 

тесу, құда түсу, үйлену салты. Қазақ халқы осы салт-дәстүрлер арқылы 

ұрпақтарын ақылдылық пен адамгершілікке тәрбиелеген.  

Салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптар тек қана қазақ халқына қатысты 

емес, басқа да халықтардың тұрмыс тіршілігі және жан дүниесінің айнасы 

болып табылады. 
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Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде балалық шақ және үйленуге 

қатысты  салт-дәстүрлердің алатын орны ерекше. Әрбір ата-ана баласы 

дүниеге келгеннен бастап, оны ұлттық  салт-дәстүр негізінде тәрбиелейді. 

Бала дүниеге келгенде шілдехана тойын жасайды. Сондай-ақ баланы 

бесікке бөлеу – отбасы үшін ең қуанышты сәттердің бірі.  

Қазақ халқы 40 санын «киелі сан» деп есептеген. Баланы қырқынан 

шығарарда туыстарын қонаққа шақырған. Сәби жүре бастаған кезде ата-

анасы ырымдап, тұсау кесу тойын өткізген. Ер баланы үш немесе жеті 

жасында  сүндетке отырғызған. Қыз бала тоғызға келгенде оның анасы 

«құлақ тесу» ғұрпын өткізген.  Балалары ер жеткенде ұл баланың үйлену 

тойын, қыз баланың тұрмысқа беру тойын жасаған. Ұзатылатын қыздың 

аулында айтылатын “Жар-жар”, “Жұбату”, “Сыңсу” өлеңдерiнде, келiн 

түсiру тойында орындалатын “Беташарда” қыздың, жас келiннiң басты 

киiмдерi, сән-салтанаты  жырланған. Халқымыз қыздың көркiне ақыл-ойы, 

мiнезi сай болуын қалаған. “Қыз – қылығымен сүйкiмдi”, “Қызым үйде, 

қылығы түзде” деп, қыз тәрбиесiнiң ерекшелiгiне аса жоғары мән берген. 

Қазақ халқы отбасының татулығына, бірлігіне  ерекше көңіл 

бөледі. Отбасында ұл мен қызды қарт адамның сөзін бөлмеуге, оны 

құрметтеуге тәрбиелейді.   Егер отбасында мәселе туындаса, ол үй ішінде 

ақылдасып  шешіледі.   

  

1-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

Салт-дәстүр 

Шілдехана 

Сәби  

Ата-ана 

Немере 

Шөбере 

  

2-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен өздеріңіз сөйлем 

құрыңыздар. 

         Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде салт-дәстүрдің алатын орны 

ерекше. Әрбір ата-ана баласы дүниеге келгеннен бастап, оны ұлттық  салт-

дәстүр негізінде тәрбиелейді. Бала дүниеге келгенде шілдехана тойын 

жасайды. Сондай-ақ баланы бесікке бөлеу – отбасы үшін ең қуанышты 

сәттердің бірі. 

3-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

   А) Қыз бала тоғызға келгенде оның анасы «құлақ тесу» ғұрпын 

өткізген.   
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Ә)  Балалары ер жеткенде ұл баланың үйлену тойын, қыз баланың 

тұрмысқа беру тойын жасаған. 

 

4-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканы тауып, астын 

сызыңыздар. Сөздің мағынасын түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 Қазақ халқы отбасының татулығына, бірлігіне  ерекше көңіл 

бөледі. Отбасында қарт адамның сөзін бөлмеу, оны құрметтеу – бірінші 

қағида. Үйге келген туыстарды қарсы алып, дастарқанға дәм қою, бұл – 

екінші қағида.  

Үйдің қаржы мәселесі – біздің ортақ мәселеміз. Себебі оны 

үнемдеу, дұрыс жұмсау – үшінші қағида. Егер отбасында мәселе туындаса, 

ол үй ішінде шешіледі. Біз отбасында барлық мәселелерді ақылдасып 

шешеміз. 

 

5-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар. 

 

Әкем мен ...... ұрпақтары көп. Олар: ұлы, қызы, ....., шөбересі,  

жиені. Олардың келіні және  күйеубаласы  бар.  Әкем мен анамның 

немерелері, шөберелері, ..... көп. Олардың есімдерін де өздері қойды. Жасы 

ұзақ болсын деген ниетпен немерелеріне Жанұзақ, Өмірбай деген .... берді. 

Елімізге белгілі болсын деген ниетпен ..... Абай, Шоқан деп атады. Ал 

жиендеріне  Гауһар, Күміс деген ..... тастардың аттарын берді. 

 

6-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы болатынын 

әңгімелеңіздер. 

7-жаттығу. Сөздерді әліпби бойынша реттеп жазып, олармен сөйлем 

құрыңыздар. 

әулет, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, балалық шақ, шілдехан, бесікке салу, бесік 

той, қырқынан шығару, тұсау кесу, сүндет той, құлақ тесу, ұрпақ, ер адам, 

әйел адам, келін, күйеу бала, жезде, әпке, тәте, жиен, шөбере, құда, құдағи, 

қарт адам, туыс, жасөспірім,бала-шаға 

 

8-жаттығу.  Берілген сөздер мен сөз тіркестерін кесте бойынша 

жазыңыздар. 

   

   

Ұлттық  салт-дәстүр Отбасы мүшелері Адам есімдері   

шілдехана ата-ана  Жанұзақ 
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9-жаттығу.  Сұраулы сөйлемдерді  хабарлы сөйлемдерге 

айналдырыңыздар. 

 

1. Қазақтың қандай салт-дәстүрлерін білесіздер? 

2. Киелі сандарды білесіздер ме?  

3. Отбасындағы негізгі ережелер қандай? 

4. Ата-анамның  ұрпақтары кімдер? Олардың есімдері қандай мағынаны  

білдіреді?   

 

 10-жаттығу. Сөздердің синонимін жазыңыздар. 

 

1) барлық, ________ 

2) өйткені, ________ 

3) ерекше, ________ 

4) сыйлайды, ______ 

5) мереке, ________ 

 

11-жаттығу.  Нәрестенің  дүниеге  келу құрметіне арналған салт-

дәстүрлерді  білесіздер ме?  Жазыңыздар. 

  

 

12-жаттығу.  Сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып 

жазыңыздар.   

 

         Тойға келген туған-туыстар, жекжат-жұрағаттар балаға міндетті 

түрде сый алып келген. Баланы тақ жаста – үш, бес, жеті жаста сүндетке 

отырғызған. Қазақ халқы көктем мен күз айларында сүндеттеу қолайлы 

деп есептеген. Сүндетке отырғызған балаға арнайы «сүндетжейде» мен 

«сүндеткөрпе» тігіледі. «Сүндетжейде» – кең әрі ұзын етіп тігілетін жейде. 

 

 

15-жаттығу.  Берілген сөздерді сәйкестендіріп жазыңыздар. 

 

        құйрық-бауыр                түсіру 

        құда                                 тойы 

        сырға                               түсу 

        үйлену                             тарту 

        келін                            салу 

 

 

16-жаттығу.  Мәтіндегі  ойды өз сөздеріңізбен баяндауға әрекет 

жасаңыздар.   
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         Үйлену тойының ең жауапты кезеңі – қыз бен жігіттің некесін қию. 

Неке дұғасын оқыған молда күйеу жігіт пен қыздан бір-біріне деген 

ризашылығын сұрайды. Күміс жүзік салынған сырлы тостағандағы неке 

суын жастарға ішкізеді. Жігіт жүзікті қыздың оң саусағына кигізеді. Бұл – 

серт байласу, өмірлік адал жар болу, бір-бірінің жанашыры болу деген сөз.   

      

17-жаттығу. «Тұсау кесу» жырын  жаттап алыңыздар. 

 

Қаз-қаз, балам, қаз балам, 

Қадам бассаң, мәз болам. 

Күрмеуіңді шешейін, 

Тұсауыңды кесейін. 

 

Қаз-қаз, балам, қаз, балам, 

Тақымыңды жаз, балам. 

Қадамыңа қарайық, 

Басқаныңды санайық. 

 

Қаз-қаз, балам, жүре ғой, 

Балтырыңды түре ғой. 

Тай-құлын боп шаба ғой, 

Озып, бәйге ала ғой. 

 

18-жаттығу. Адамның балалық шағынан бастап үйленгенге  дейінгі сал-

дәстүрлер түрлерімен танысып, «Дәстүрдің тозығы бар, озығы бар» деген  

тақырыпқа сұхбат құрып, өз сөзіңізбен баяндап беріңіздер. 

 

19-жаттығу. Кестені толтырыңыздар. 

 

№ Сәби, нәрестеге байланысты 

өздерің білетін сөздерді 

жазыңдар 

Жаңа сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын түсініңдер 

1. 

 

2. 

 

3. 

Бесік – жас нәрестеге арналған  ағаш төсек 

 

-  сәбиді ағаш бесікке жатқызу, баланы 

бесікке бөлеу 

- ізгі тілектер, бата беру, құттықтау 

сөз 

 

 

 

   

21-жаттығу.  Қорытынды сұрақтарға жауап беріңіздер. 
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1. Қазақ 

халқының  қандай салт-дәстүрлерін білесіздер? 

2. Баланың 

тууына байланысты дәстүрлерді білесіздер ме? 

3. Отбасы 

дәстүрлері дегенімізді қалай түсінесіздер? 

4. Қонақ күту 

дәстүрі туралы не білесіздер? 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Үлгі бойынша септік жалғауларын жалғап жазыңыздар. 

 

            Үлгі: той+дың, арман+ға  

 

      Дәстүр..... (-ға,-ге), шілдехана..... (-ның, -нің), бесік..... (-та, -те), 

қоржын....... (-мен, -бен), көрпеше....... (-ны,-ні), рәсім....... (-да,-де), 

жекжат...... (-қа, -ке),   әйел... (-дан, -ден).  

 

2-жаттығу.  Қимыл-сын мәнді құрылымды сөйлемдердің тыныс белгілерін 

қойып жазыңыздар.  Үлгі бойынша көсемшенің -ып, -іп, -п жұрнақтарын  

ажыратыңыздар. 

 

      Үлгі: Дастарқан жасал+ып, бата беріледі.  

 

1. Той жасалып ұлт ойындары ойналады.    2. Жеңгелері қыздың киімін 

ауыстырып жас келіншек киетін киімдерін кигізеді.   3. Келінді арнайы 

тігілген ақ отауға кіргізіп шымылдыққа отырғызады. 4. Қонақтар шашу 

шашып  үлкендер бата береді. 6. Қонақтарға табақ тартылып шай беріледі.   

 

3-жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауларды қойып жазыңыздар. 

 

  Отбасы... ынтымақ, бірлік болу керек. Әр отбасы ата-бабалары... 

қалған дәстүр... жалғастырады. Қазақ отбасы... ана... қарап қыз өссе, әке... 

қарап ұл өседі. Ата-анасы өз балалары... үлгі болады. Балалары... 

үлкендер... сыйлауға, кішілер... ренжітпеуге үйретеді. Қазақ отбасы 

қонақтар...   ерекше сыйлайды. Бауырлар... мен туыстар... тату тұрады, бір-

бірі... үнемі көмектеседі. 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Бұйрық мәнді сөйлем. 

Етістіктің бұйрық райының жекеше, көпше, сыпайы, қалыпты түрдегі 

тұлғалары арқылы  жасалуы – шы,(- ші) жұрнақтары және т.б тәсілдер 

арқылы жасалуы.  
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4-жаттығу. Үлгі бойынша  алғашқы сөйлемдерді бұйрық мәнді 

сөйлемдерге айналдырыңыздар. 

 

2. Баланы ұлттық  салт-дәстүр негізінде тәрбиелейді. 2.  Болашақ 

ұрпақ өз халқының салт-дәстүрін сақтайды. 3.  Бала дүниеге келгенде 

шілдехана тойын жасайды. 4. Отбасының татулығына, бірлігіне  ерекше 

көңіл бөледі. 

 

          Бұйрық мәнді сөйлемді жасау тәсілдері: 

А)     Баланы ұлттық  салт-дәстүр негізінде тәрбиеле. 

             Ә) Баланы ұлттық  салт-дәстүр негізінде тәрбиелеңдер 

(тәрбиелеңіздер). 

Б)   Баланы ұлттық  салт-дәстүр негізінде тәрбиелеші. 

  

  

 

 

№18 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫБ: Тіл. Мәдениет. Өнер. Өнер 

шеберлері 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Өтініш, тілек мәнді сөйлем. 

 

  

 Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Мәдениет,  өнер, әнші, музыкатанушы,  жұлдыз, сазгер,  сахна, әртіс, 

тіл, аспап, әдебиет, кейіпкер,  көрермен, бейнеклип.      

 

2. Халық әртісі, музыка мектебі,  бейнелеу өнері, мемелекеттік тіл,  

әдеби тіл, сөз өнері, шешендік өнер.  

 

 

3. Меңгеру, үйрену, игеру, негізін салу, үлес қосу.  

 

 Мәтінді оқыңыздар. 

 

         Ғалымдар дүниежүзінде үш мыңнан аса тіл бар деп есептейді.  

Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы 
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2796 тіл бар деп болжам жасаған. Әлемде көбірек тараған тілдер қатарына 

ағылшын, неміс, испан, француз, қытай, араб, орыс, португал, жапон, 

итальян тілдері жатады.   

         Көп тілді республиканың бірі  – Қазақстан. Біздің республикамыздың 

мемлекеттік тілі – қазақ тілі. Қазақ тілі – түркі тілдерінің бір тармағы. 

Қазіргі кезде Қазақстан азаматтары мемлекеттік тілді үйренуде.     

Қазақстанда 130-дан астам өзге ұлт өкілдері тұрады. Қазір оларға   

мемлекеттік тіл  жеделдетіп үйретіліп жатыр.  Бүгінде заман талабына сай 

бірнеше тілді меңгерген жастар өте көп. 

         Мәдениет – белгілі бір халықтың қол жеткен табыстары мен 

шығармашылығының жиынтығы. Мәдениет – адамдық өркениеттің белгілі 

бір саласының жетілу деңгейі (сөйлеу мәдениеті, еңбек мәдениеті, кұқық 

мәдениеті және т.б.).  Адамдарсыз мәдениет жасалмайды. Адамның дамуы 

мәдениетке байланысты. Мәдениет материалдық және рухани: бірі –

материалдық өндірістің, екіншісі – рухани өндірістің өнімі деп қаралады.  

         Өнер дегеніміз, ең алдымен – әдемілік. Өнер әрдайым әсемдіктің, 

адамдықтың, жақсылықтың жаршысы болуы тиіс.  Өнер  – өмір шындығын 

көркем бейнелер арқылы жеткізетін адам іс-әрекеттерінің түрлері. «Өнер 

алды – қызыл тіл» деген халық даналығы өнерпаз қауымның дәстүрлі 

қағидасына айналды.  Өнердің мақсаты – дүниені, адам өмірін, қоршаған 

ортаны көркемдік-эстетикалық тұрғыдан игеру.  

          Адамның көркем шығармашылық әрекеті сан алуан қалыпта дамып, 

ол өнердің түрлері, тектері, жанрлары ретінде таратылады. Сөз өнері  

іштей –жазба әдебиет, ауыз әдебиеті болып бөлінсе, музыкылдық өнер – 

вокалдық, аспаптық музыка түрлеріне бөлінеді. Сахналық өнер – 

драмалық, музыкалық, қуыршақ, эстрада, цирк  және т.б. болып жіктеледі. 

Ауыз әдебиеті – эпос, лирика, драма сияқты тектерге бөлінуімен қатар, 

бейнелеу өнері – портрет, пейзаж, натюрморт, сахна 

өнері, комедия, трагедия, водевил және т.б. жанрларға бөлінеді.     

Қазақтың ұлттық жазба әдебиетінің негізін салған – Абай. 

Ұлтымыздың классик ақындары мен  жазушыларының шығармаларында 

ғылым-білім, өнер, қоғам, мәдениет мәселелері сөз болады. Өнердің 

саңлақтары, ұлы тұлғалары қазақ мәдениетінің өркендеуіне өз үлестерін 

қосқан. Солардың қатарында халық суретшісі, бейнелеу өнерінің шебері 

Әбілхан Қастеев бар. Белгілі режиссер Шәкен Айманов  кино өнерін 

дамытты. Күләш Бәйсейітова –  опера өнерінің жұлдызы.  Ахмет Жұбанов  

музыка өнерінің негізін салды.  

Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева қазақтың эстрадалық 

әндерін дүниежүзіне танытты. Айман Мұсаходжаева мен Жәния 

Әубәкіровалар – әлемнің классикалық музыкасына үлес қосқан өнер 

адамдары. Бүгінгі күні қазақ халқының кино өнері жақсы дамып келе 

жатыр және үлкен ізденістерге толы. Олардың қатарында «Мұстафа 

Шоқай», «Қыз Жібек», «Көшпенділер», «Жау жүрек мың бала», 

«Бауыржан Момышұлы» фильмдерін атауға болады. 
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1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

 

Өрнек:  тіл, ... 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

м ... дениет, өн ... р, ән ... і, ж...лдыз, с...згер, са...на,  ...ртіс 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу.  Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

Мәдениет  

Өнер шеберлері 

Сөз өнері 

Ауыз әдебиеті 

Жазба әдебиеті 

Бейнелеу өнері 

Рухани байлық 

Халық даналығы 
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11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  сөйлем құрып 

жазыңыздар. 

 

        Мәдениет – белгілі бір халықтың қол жеткен табыстары мен 

шығармашылығының жиынтығы. Мәдениет – адамдық өркениеттің белгілі 

бір саласының жетілу деңгейі (сөйлеу мәдениеті, еңбек мәдениеті, кұқық 

мәдениеті және т.б.).  Адамсыз мәдениет жасалмайды. Адам дамуы 

мәдениетке байланысты. Мәдениет материалдық және рухани байлық: бірі 

–материалдық өндірістің, екіншісі – рухани өндірістің өнімі деп қаралады.  

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Адамның көркем шығармашылдық әрекеті сан алуан қалыпта дамып, ол 

өнердің түрлері, тектері, жанрлары ретінде таратылады. 

 

Ә) «Өнер алды – қызыл тіл» деген халық даналығы өнерпаз қауымның 

дәстүрлі қағидасына  айналды. 

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

         Өнер дегеніміз ең алдымен – әдемілік. Өнер әрдайым әсемдіктің, 

адамдықтың, жақсылықтың жаршысы болуы тиіс.  Өнер  – өмір шындығын 

көркем бейнелер арқылы жеткізетін адам іс-әрекеттерінің түрлері. «Өнер 

алды – қызыл тіл» деген халық даналығы өнерпаз қауымның дәстүрлі 

қағидасына айналды.  Өнердің мақсаты – дүниені, адам өмірін, қоршаған 

ортаны көркемдік-эстетикалық тұрғыдан игеру.  

 

 

 14-жаттығу. Сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. 

 

         Сөз ...  іштей – жазба әдебиет, ауыз әдебиеті болып бөлінсе, 

музыкылдық ... – вокалдық, аспаптық музыка түрлеріне 

бөлінеді. Сахналық ...  – драмалық, музыкалық, қуыршақ, эстрада, цирк 

және т.б. болып жіктеледі. Ауыз ... – эпос, лирика, драма сияқты тектерге 

бөлінуімен қатар, бейнелеу ...  – портрет, пейзаж, натюрморт, сахна 

өнері, комедия, трагедия, водевил және т.б. жанрларға бөлінеді.     

 

15-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұны не туралы екендігін 

әңгімелеңіздер. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
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16-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мағанасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

17-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем көлемінде 

баяндап беріңіздер. 

  

18-жаттығу.  Кесте бойынша сөйлем құрастырыңыздар. 

 

Тілдер Сөйлеу 

қазақ тілі 

орыс тілі 

ағылшын тілі 

түрік тілі 

итальян тілі            + нде 

қытай тілін 

татар тілі 

әзірбайжан тілі 

белорус тілі 

корей тілі 

 

жақсы  сөйлеймін, сөйлемеймін 

              ________________  

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

                                       

19-жаттығу. Сөйлеу жағдаяты 

 

Сенің топтағы  досың Евгений қазақ тілін жетік біледі. Ол  мақал-мәтелдер 

мен нақыл сөздерді  пайдаланып, қазақша  еркін сөйлейді. Евгений  аз 

уақыттың ішінде тілді қалай  үйренді? Сұрап, біл. 

  

20-жаттығу.  Сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Қазақтың ұлттық жазба әдебиетінің негізін салған кім? 

2. Қазақтың белгілі өнер адамдары кімдер? 

3. Ә.Қастеев кім? 

4. Ш.Айманов туралы не білесіздер? 

5. Қазақстанда белгілі опера әншісі кім болған? 

6. А.Жұбанов қандай өнердің негізін салды? 

7. Роза Рымбаева халық әртісі ме? Ол қандай әндерді орындайды? 

  

21-жаттығу. Сұрақ-жауап арқылы әңгімелесіңдер. 

 

1. Сіздер музыка тыңдауды, ән айтуды ұнатасыздар ма?  

2. Сүйікті әншілеріңіз бар ма? 

3. Сіздер қандай аспаптарда ойнайсыздар? 

4. Қандай үйірмелерге барасыздар? 
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22-жаттығу. Сұхбатты рөлдерге бөліп оқыңыздар. 

 

 

Театрда 

 

Өмір:  - Таня, сені театрға шақырғым келеді. 

Таня:  -  Қашан? 

                Өмір: - Жексенбі күні М.Әуезов атындағы театрда «Еңлік-                                     

Кебек» қойылымы болады. Спектакль кешкі сағат 17:00-де басталады. Сені 

театр фойесінде күтемін. 

Таня:  - Біздің орындарымыз партерде ме? 

Өмір:   - Иә, бірінші қатардағы алтыншы және жетінші орындар. 

Таня:     - Жарайды, келемін. 

 

                                       **** 

                   Таня:  - Қойылым 40 минуттан кейін  басталады. Театрдың ішін аралап 

көрейікші. 

Өмір:  - Жарайды, аралайық. 

                   Таня:   - Өмір, қабырғадағы суреттерді көрейікші.  

                   Өмір:  - Таня, қарашы, міне «Еңлік - Кебек» қойылымында  ойнаған 

әртістердің суреттері. 

                   Таня:  - О-о, мен мына әртісті танимын. Ол «Біздің сүйікті дәрігеріміз» 

киносында ойнаған. Оның аты- жөні – Серке Қожамқұлов. 

Өмір:  - Спектакль басталатын уақыт болды, жүр, орнымызды тауып 

алайық. 

 

                                        *** 

Өмір:  - Саған қойылым ұнады ма? 

Таня:   - Әрине, ұнады.  Керемет екен! Бұл  шынайы махаббат жыры ғой! 

 

                              23-жаттығу. Диалогті оқып, монолог құрыңыздар. 

                                 

Марина:  - Сәлеметсің бе, Әсем!  

Әсем:  - Сәлеметсің бе, Марина! Оқуыңды бітірдің бе? Қайда 

орналастың? 

Марина:  - Иә, бітірдім. Қаламыздағы облыстық драма театрына 

орналастым. 

Әсем:  - Құттықтаймын, Марина! Қандай бөлімін  бітіріп едің? 

Марина:  - Мен вокал бөлімін бітірдім ғой. Жас сазгерлердің әндерін 

орындап жүрмін.  

Әсем:  - Тамаша! Өзіңнің жақсы көретін, жиі айтатын өлеңдерің 

қандай?  

Марина:  - Маған Марат Омаров, Арман Дүйсеновтердің өлеңдері 

ұнайды. Осы сазгерлердің әндерін жиі айтамын.   
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Әсем:  - Саған шығармашылық табыс тілеймін, құрбым.  

Марина:  - Рақмет, Әсем! 

  

 

       24-жаттығу. Монологті оқып, диалог құрыңыздар.    

                                             

Қазақтың ұлттық жазба әдебиетінің негізін салған – Абай. 

Ұлтымыздың классик ақындары мен  жазушыларының шығармаларында 

ғылым-білім, өнер, қоғам, мәдениет мәселелері сөз болады. 

    Солардың қатарында халық суретшісі,  бейнелеу өнерінің шебері 

Әбілхан Қастеев бар. Белгілі режиссер Шәкен Айманов  кино өнерін 

дамытты. Күләш Бәйсейітова –  опера өнерінің жұлдызы.  Ахмет Жұбанов  

музыка өнерінің негізін салды.  

Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева қазақтың эстрадалық 

әндерін дүние жүзіне танытты. Айман Мұсаходжаева мен Жәния 

Әубәкіровалар – әлемнің классикалық музыкасына үлес қосқан өнер 

адамдары. Бүгінгі күні қазақ халқының кино өнері жақсы дамып келе 

жатыр.  

 

 25-жаттығу. Мәтінді қайталап оқып, сұрақтарға жауап беріңіздер: 

мәселе толық ашылған ба? Өз жауаптарыңызды дәлелдеңіздер. 

 

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қай тіл? 

2. Қазақстан азаматтары мемлекеттік тілде еркін сөйлей ме? Өзге ұлт 

өкілдері ше? 

3. Сен қай тілдерді еркін меңгердің? 

4. Тіл үйрену қиын ба? 

5. Көп тілді білу адамның білімділігін, рухани байлығын көрсетеді 

дегенге сенесіз бе? 

 

         26-жаттығу. Мәтін абзацтарын қалай өзгертуге болады. Өз 

ойыңызды білдіріңіздер. 

 

         27-жаттығу. Мәтіндегі жаңа ақпаратты қалай пайдаланар 

едіңіздердер. 

 

         28-жаттығу.  Өтілген тақырыпқа реферат жазыңыздар. 

 

         29-жаттығу.  «Қоғамдағы мемлекеттік тілдің рөлі» тақырыбына 

ойлау, пайымдау түрінде  шығарма жызыңыздар. 

 

  

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 
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                                                 1-жаттығу. Сөздерді жасалу тәсілдері  бойынша топтап 

жазыңыздар. 

                                       

     Үлгі: 

 

Бірігу жолы Тіркесу жолы Сөз тудырушы 

жұрнақ арқылы 

жасалу жолы 

балабақша  іс жүргізу  ағылшынша 

 

        адамзат, қызметкер, балабақша, достық, бірлік, туыстық, жаңарту, 

насихаттау, келісім, қызметкер, іс жүргізу, қазақша, немісше, испанша, 

ағылшынша, арасында, ұлтаралық, жоғары оқу орындары, бірнеше 

 

  

          2-жаттығу.  Төмендегі сан  есімдерді пайдаланып, берілген құрылым 

бойынша сөйлемдер жазыңыздар. 

 

Үлгі:     Үйірмеде  200-ден астам тіл үйренуші бар. 

 

                                            -дан,-ден   

Сан есім     +                      -нан, -нен         +    астам                                                             

                                             -тан, -тен         

 

                                                                                          

   Берілген сан есімдер: 2, 60, 80, 90,120, 244 ... 

 

           3-жаттығу. Төменде берілген етістіктерді жедел өткен шақ, 

бұрынғы өткен шақ  және ауыспалы осы шақ түрінде жазыңыздар. 

   

№ Етістік Жедел өткен 

шақ 

Бұрынғы 

өткен шақ 

Ауыспалы осы 

шақ 

1 негізін 

салу 

негізін салды негізін салған негізін салады 

2 үлес қосу    

3 дамыту       

4 таныстыру    

5 салу    

6 таныту    

 

 

        4-жаттығу. Берілген сөздерге сөз тудырушы жұрнақтарды жалғап 

жазыңыздар. 
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-  шы//-ші; -гер//-кер 

Саз ......................................... 

Кейіп ..................................... 

Сурет               ............................. 

Ән                    ............................. 

Жазу                ............................. 

Өнертану   ............................ 

Музыкатану  ........................ 

Күй ..................................... 

Би ...................................... 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Өтініш, тілек мәнді 

сөйлем. Етістік -уыңызды (-уіңізді) өтінемін, лексика-грамматикалық 

тіркесінің  шақ, жақ бойынша түрленуі. Етістік +айын, (-ейін, - йын, - 

йін, - айық, - ейік, -йық, - йік)  тіркесі және т.б тәсілдер арқылы жасалуы.  

 

    5-жаттығу. Өтініш, тілек мәнді сөйлемдердің баяндауыштарын 

жекеше түрде жазыңыздар.  

 

Үлгі: Біржан салдың күйін орында+йық. Біржан салдың күйін 

орында+йын. 

 

Қазақ мәдениетінің өркендеуіне өз үлесімізді  қос+айық. «Өнер алды – 

қызыл тіл» деген халық даналығын өнерпаз қауымның дәстүрлі 

қағидасына айналдыр+айық. Қоршаған ортаны көркемдік-эстетикалық 

тұрғыдан игер+ейік.  Заман талабына сай бірнеше тілді меңгер+йік. Оларға   

мемлекеттік тілді  жеделдетіп үйрет+уіңізді өтінеміз. 

 

 

 

№19  Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫБЫ: Өнегелі ғұмыр. Тарихи 

тұлғалар. 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Шарт мәнді сөйлем. 

  

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Өнеге, тәрбие, мұрагер, тұлға, азамат, ғалым, намыс, сыбызғы,    қайраткер, 

сырнай, ар-ождан, ағартушы, заман, үлес, еңбек, зерттеуші, адамгершілік, 

туынды. 
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2. Тарихи тұлғалар, қоғамдық қайраткер, қазақ хандығы,    көрнекті 

ағартушы, рухани дүние, қайшылыққа толы. 

 

3. Ежелгі,  көрнекті, белгілі, тарихи. 

 

4. Күмбірлеу, үн қату. 

 

Мәтінді оқыңыздар. 

 

          Қазақ халқы – рухани мол байлықтың мұрагері. Ежелгі ата-

бабаларымыздың күмбірлеген   күйі, сыбызғы-сырнайының үні,   салған   

әні, ғашықтық жырлары, мақал-мәтелдер мен шешендік сөзі, айтыс 

өлеңдері сан ғасыр бойы өз ұрпағын «сегіз қырлы, бір сырлы», өнегелі де 

өнерлі, адамгершілік ар-ұжданы жоғары, намысқой азамат етіп тәрбиелеп 

келгені тарихи шындық.   

         Қоғамның даму жолында өнегелі ғұмыр кешіп, өшпес із қалдырған 

тұлғалар бар. Олар: Қасым хан, Тәуке хан мен Абылай хан. Олар – қазақ 

хандығының ұлт тарихына үлкен үлес қосқан көрнекті мемлекет 

қайраткерлері. Осы тұлғалар қазақ мемлекеттілігінің нығаюы мен қазақ 

хандығының сыртқы саяси ұстанымын   бекітуге елеулі үлес қосқан. 

           Әр заманда да елін  сүйген ірі азаматтары болған. Олардың қатарына  

Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлиханов,  Мұхтар Әуезов 

және тағы басқа тұлғаларды жатқызуға болады.  

          Ы.Алтынсарин Қазақстан тарихында көрнекті ағартушы, педагог, 

ақын, қоғам қайраткері ретінде із қалдырды. Ол қазақ мектептерін ашып 

қана қоймай, сонымен бірге   балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

дидактикалық принциптеріне сүйенген оқу және әдістемелік құралдар 

жазды. 

          Абай Құнанбаев – ұлы ақын, жазушы, композитор, тарихта өзінің 

өнегелі ісімен  ізін қалдырған,  қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы 

тұлға. Абай қазақ халқы мәдениетінің тарихында ерекше орын алады.  

          Шоқан Уәлиханов – қазақтың ағартушы-демократы, саяхатшысы, 

этнографы, фольклорисі, Орта Азия, Қазақстан мен Шығыс Түркістан 

халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеуші.  

               Сондай-ақ Мұхтар Әуезовтің қазақ дүниетанымы мен рухани 

дүниесін дамытудағы орны ерекше. Жазушының шығармашылығы – қазақ 

өнері қалыптасуының айғағы. Ол мағынасы терең шығармаларымен өшпес 

із қалдырды, оның өміршең туындылары ұрпақтан ұрпаққа ұмытылмай 

жетіп, өнегелі сөзбен үн қатқандай.   

              Осындай ерен тұлғалардың бірі – есімін ерекше ілтипатпен айтуға 

болатын академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаев. Ол –  көрнекті геолог, 

ғалым, ұлттық Ғылым Академиясының негізін қалаушы.   Ол – Қазақстан 

Ғылым Академиясының тұңғыш президенті.   
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1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

Өрнек: тіл сөзі 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

т...рбие, тарих..., тұлғ..., а...замат, ...алым, на...ыс, сыбыз...ы, ...лес, е...бек, 

ту...нды, зерттеуш... 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

 10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

Өнегелі 

Өнерлі 

Тәрбие  

Тарих  

Адамгершілік 

Тарихи тұлғалар 
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11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  сөйлем құрып 

жазыңыздар. 

 

        Қоғамның даму жолында өз әрекеттерімен өшпес із қалдырған 

тұлғалар бар. Олар: Қасым хан, Тәуке хан мен Абылай хан. Олар – қазақ 

хандығының ұлт тарихына үлкен үлес қосқан көрнекті мемлекет 

қайраткерлері. Осы тұлғалар қазақ мемлекеттілігінің нығаюы мен қазақ 

хандығының сыртқы саяси   ұстанымын   бекітуге елеулі үлес қосқан. 

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)  Ол мағынасы терең шығармаларымен өшпес із қалдырды, оның 

өміршең туындылары ұрпақтан ұрпаққа ұмытылмай жетіп, өнегелі сөзбен 

үн қатқандай.  

  

Ә) Ол қазақ мектептерін ашып қана қоймай, сонымен бірге  балаларды 

оқыту мен тәрбиелеудің дидактикалық принциптеріне сүйенген оқу және 

әдістемелік құралдар жазды. 

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

         Қазақ халқы – рухани мол байлықтың мұрагері. Ежелгі ата-

бабаларымыздың күмбірлеген күміс күйі, сыбызғы-сырнайының үні, 

асқақтата салған әсем әні, ғашықтық жырлары, мақал-мәтелдері мен 

шешендік сөзі, айтыс өлеңдері сан ғасыр бойы өз ұрпағын «сегіз қырлы, 

бір сырлы», өнегелі де өнерлі, адамгершілік ар-ұжданы жоғары, намысқой 

азамат етіп тәрбиелеп келгені тарихи шындық.   

 

 14-жаттығу. Сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. 

 

        Осындай ... тұлғалардың бірі – есімін ерекше ілтипатпен айтуға 

болатын академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаев. Ол –  көрнекті геолог, ... , 

ұлттық Ғылым Академиясының ... қалаушы.   Ол – Қазақстан Ғылым 

Академиясының  ...  президенті.   

 

15-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұны не туралы екендігін 

әңгімелеңіздер. 

 

16-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мағанасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 



127 

 

17-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем көлемінде 

баяндап беріңіздер. 

  

18-жаттығу.  Қазақтың ұлы тұлғаларын қазақ әліпбиі ретімен жазыңыздар. 

 

          Абай Құнанбаев, Сырым Датұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Абылай 

хан, Ахмет Байтұрсынұлы, Біржан сал, Сүйінбай Аронұлы, Ыбырай 

Алтынсарин, Дулат Бабатайұлы, Шоқан Уәлиханов, Міржақып Дулатұлы, 

Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов 

  

19-жаттығу.  Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

 

20-жаттығу.  Үлгі бойынша сұраулы сөйлемді жай сөйлемге айналдырып 

жазыңыздар. 

 

1. Ата-бабаларымыз өз ұрпағын қалай тәрбиелеп өсірген? 

2. Ш.Уәлиханов Орта Азия халықтарының тарихы мен мәдениетін 

зерттеді ме? 

3. Қазақстан Ғылым Академиясының тұңғыш президенті кім?   

 

21-жаттығу.  Төменде берілген сөз тіркестерін сөйлемді толықтыру үшін 

пайдаланыңыздар. 

 намысқой азамат, ар-ұжданы жоғары, өнегелі ұрпақ, өнерлі жас 

Сөйлем: Бұл тұлғалар ______ , ______, ______, _______. 

 

22-жаттығу.  Берілген сөздерді қолданып, бірнеше сөйлем құрып 

жазыңыздар. 

 

 өнеге, тәрбие, тұлға, зиялы 

 

23-жаттығу.  Мәтінді оқып, оған қатысты сұрақтар тізімін жазыңыздар. 

 

24-жаттығу.  Мәтінді қайталап оқып, сұрақтарға жауап беріңіздер. Мәселе 

толық ашылған ба? 

 

1. Қазақ халқының мемлекеттілігінің нығаюына елеулі үлес қосқан 

тұлғалар есімдерін білесіздер ме? 

2. Ы.Алтынсарин ағартушы ма? Ол ағарту жолында қандай мәселелерді 

шешті? 

3. Абай Құнанбаевтың қандай өлеңдерін білесіздер? Ол өз заманында 

көзі көрген, көңіліне түйген қандай мәселелерді өлеңіне арқау етті? 
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25-жаттығу. Өздеріңіз оқыған мәтін бойынша  қандай ақпарат 

алдыңыздар? 

 

26-жаттығу.  Сіз оқыған мәтін не жөнінде? Ондағы ақпаратты досыңызға 

баяндап беріңіздер. 

 

27-жаттығу.  Өтілген тақырыпқа реферат жазыңыздар. 

 

28-жаттығу.  «Қазіргі заманғы эстрада әншілері және заманауи әндер» 

тақырыбына ойлау, пайымдау түрінде  шығарма жызыңыздар. 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Мәтіндегі өздеріңізге таныс грамматикалық құрылымды 

анықтап, 3 сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

Үлгі:  үлес қос+қан, жаз+ды, жатқыз+у+ға  бол+а+ды ....  

Қазақ хандары еліміздің  нығаюына үлес қосқан.  

Абай табиғат жайлы өлең жазды. 

Бұл тұлғаларды  өнер сүюшілер қатарына жатқызуға болады. 

 

2-жаттығу. Мәтіннен  бірыңғай бастауышы бар  сөйлемдерді тауып 

оқыңыздар, тыныс белгісіне көңіл аударыңыздар. 

 

   Үлгі: Олардың қатарына  Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, 

Шоқан Уәлиханов,  Мұхтар Әуезов және тағы басқа тұлғаларды 

жатқызуға болады.  

 

 

3-жаттығу. Төмендегі үлгі бойынша сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі:  Ол – Қазақстан Ғылым Академиясының тұңғыш президенті.   

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Шарт мәнді сөйлем. Егер 

... етістік –са (-се)+ ЖЖ онда лексика- грамматикалық тіркесінің шақ, жақ 

бойынша түрленіп қолданылу  ерекшелігі. Етістік –ған (-ген, -қан, -кен) 

+ЖС. Етістік - атын(-етін, -йтын, -йтін) еді+ ЖЖ тіркесі және т.б 

тәсілдер арқылы жасалуы. 

 

4-жаттығу. Сөйлемдер қатарынан шарт мәнді сөйлемдерді тауып 

жазыңыздар. 

 

1. Ол қазақ мектептерін ашып қана қоймай, сонымен бірге оқу және 

әдістемелік құралдар жазды. 2.  Егер жастар мағынасы терең 
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шығармаларды көп оқыса,  онда олардың дүниетанымдары кеңейіп, сөздік 

қорлары мол болар еді. туындылары ұрпақтан-ұрпаққа  жетер еді. 3. Ежелгі 

ата-бабаларымыздың күмбірлеген   күйін,  сыбызғы-сырнайының үнін  

естісек,    бойымыз сергіп, жақсы демалып қалатын едік. 4. Жазушының 

шығармашылығы – қазақ өнері қалыптасуының айғағы. 5. М.Әуезовтың 

шығармаларын көп оқысам, онда  менің қазақ халқының тарихы жайлы 

білімім  толығар еді. 

 

5-жаттығу.  Көрсетілген  сызба  бойынша шарт мәнді сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі:  Егер ...  ...  ...  ... етістік+ (-са, -се), онда ... ... ... ... 

етістік+ЖЖ 

 

6-жаттығу.  Шарт мәнді сөйлемдерді  толықтырыңыздар.  

 

1. Егер мен Қазақстан Ғылым Академиясының  президенті болсам, 

онда ...  ... ... ... . 

2. Егер ол қазақ мектептерін ашпаса, онда ... ... ... ... . 

3. Егер әр заманда  елін  сүйген ірі азаматтар болмаса, онда ... ... ... ... . 

4. Егер жазушылардың шығармашылығы болмаса, онда ... ... ... ... . 

 

 

  

 

 

 

№20 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Табиғи ресурстар. Су ресурсы. 

Қазба байлық ресурстары. 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Білік, дағды мәнді сөйлем. 

  

  

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Табиғат, экология, дария, қасірет, күкірт, шаң-тозаң, тіршілік, айнала, 

бұлақ, мұнай, мыс, темір, алтын, күміс, ауызсу. 

2. Қоршаған орта, таза ауа, әлемдік мәселелер, көмірқышқыл газ, 

қорғасын қосылыстары, су ресурстары, пайдалы қазба , тұз көтерілу, 

зиянды зат, түрлі-түсті металдар. 

3. Қорғау, сақтау,  ластану, кірлеу,    бұзылу, бақылау. 

 

Мәтінді оқыңыздар. 
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           Еліміздің табиғаты – өте сұлу.  Табиғатымыздағы өзендер мен 

көлдер жеріміздің байлығы болып саналады. Су – тіршілік көзі. Сусыз 

тіршілік ету мүмкін емес.   Су -  адамдарға, жан-жануарлар мен 

өсімдіктерге аса қажетті минералды зат.  

          Еліміздегі өзендер, көлдер мен теңіздерді сақтау – адамзаттың негізгі 

міндеті. Себебі өзендер, көлдер мен теңіздер – біздің су ресурсымыз. Таза 

су – біздің болашағымыздың мәселесі. Ауыз су мәселесі де – бүгінгі күні 

адам денсаулығымен тікелей байланысты негізгі мәселелердің бірі. 

Қазақстанның эколог-ғалымдары осындай көлемді мәселелерді шешу 

жолдарын ұсынып отыр. 

            Біздің елімізде қоршаған ортаға қатысты өзекті экологиялық 

мәселелер көп. Олардың бірі  – Арал және Каспий теңіздері суының азаюы 

мәселесі. Екіншісі – теңіздер мен өзен-көлдер суының ластануы, ауаның 

бұзылуы. Бұл өзгерістер табиғаттың бұзылуына және адамның 

денсаулығына әсер етуде.   

  Бүгінде  табиғатты қорғау мәселесімен бүкіл дүниежүзі елдері 

айналысып жатыр. Қазіргі уақытта Қазақстанның табиғат байлығын қорғау 

мәселесі ең негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Алдымен еліміздің Арал, 

Балқаш, Семей  өңірлеріндегі экологиялық мәселелерді   шешуіміз қажет.   

            Мамандар еліміздің топырағы, суы, ауасының тазалығын 

бақылауды  қолға алуда. 

  Ұлы дала  қазба байлықтарына  – мұнай, газ, алтын, мыс, темір, 

көмір бай. Қазақстанның жер қойнауында 90-нан астам пайдалы 

қазбалардың түрі бар. Оның ең басты байлығы – түсті және қара металдар. 

Бүгінде ол өзінің  аймағында өндірілетін алтын, мыс, мырыш, жез, темір, 

уран, қорғасын, қалайы, никель, вольфрам сияқты қазба байлықтарымен 

дүниежүзіне танылған.  Сондай-ақ республикамызда тас көмір мен қоңыр 

көмір, мұнай мен газ, фосфориттер, ас тұзы мен асбест көп.  

               Еліміздің батыс аймағын Каспий теңізі алып жатыр. Ол – мұнайға 

аса бай өңір. 

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

Өрнек: тіл сөзі 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 
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таб...ғат,  ...н, ж...м, өлк..., ш...рша, ...арағай, самырс...н, қ...с, 

с...тқорект...лер, б...ркіт, с...ңқар, а...шы 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Қоршаған орта  

Табиғат 

Экология 

Таза ауа  

Әлемдік мәселелер 

Зиянды зат  

  

11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  сөйлем құрып 

жазыңыздар. 

 

        Еліміздегі өзендер, көлдер мен теңіздерді сақтау – адамзаттың негізгі 

міндеті. Таза су – біздің болашағымыздың мәселесі. Ауыз су мәселесі де – 

бүгінгі күні адам денсаулығымен тікелей байланысты негізгі мәселелердің 

бірі. Қазақстанның эколог-ғалымдары осындай көлемді мәселелерді шешу 

жолдарын ұсынып отыр. 

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)  Ауыз су мәселесі де – бүгінгі күні адам денсаулығымен тікелей 

байланысты негізгі мәселелердің бірі.  
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Ә) Қазіргі уақытта Қазақстанның табиғат байлығын қорғау мәселесі ең 

негізгі мәселелердің бірі болып отыр. 

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

        Ұлы дала  қазба байлықтарына  – мұнай, газ, алтын, мыс, темір, көмір 

бай. Қазақстанның жер қойнауында 90-нан астам пайдалы қазбалардың 

түрі бар. Оның ең басты байлығы – түсті және қара металдар. Бүгінде ол 

өзінің  аймағында өндірілетін алтын, мыс, мырыш, жез, темір, уран, 

қорғасын, қалайы, никель, вольфрам сияқты қазба байлықтарымен 

дүниежүзіне танылған.  Сондай-ақ республикамызда тас көмір мен қоңыр 

көмір, мұнай мен газ, фосфориттер, ас тұзы мен асбест көп.  

 

14-жаттығу. Сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. 

 

Бүгінде  ... қорғау мәселесімен бүкіл дүниежүзі елдері айналысып 

жатыр. Қазіргі уақытта Қазақстанның табиғат байлығын ... мәселесі ең 

негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Алдымен еліміздің Арал, Балқаш, 

Семей  ...  экологиялық мәселелерді  шешуіміз қажет.  Еліміз топырағы, 

суы, ауасының тазалығын  ...  қолға алуда. 

 

Қажетті сөздер: табиғатты, қорғау, өңірлеріндегі, бақылауды 

 

15-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұны не туралы екендігін 

әңгімелеңіздер. 

 

16-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мағанасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

17-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем көлемінде 

баяндап беріңіздер. 

 

18-жаттығу.  Мәтін бойынша  сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

 1)  Егер су болмаса, жер бетінде не жойылады?  

 2)   Адам денсаулығына не пайдалы? 

 3)  Елімізде қандай экологиялық мәселелер бар? 

          4)  Ғалымдар мен экологтердің мақсаты не? 
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19-жаттығу.  Төменде берілген сызбаны толықтыра отырып, әңгіме 

құрыңыздар. 

 

  Табиғат     зиянды зат    экологиялық мәселелер 

 

орман 

 

 

      күкірт 

 

ауаның ластануы 

 

 

20-жаттығу.  Мына сөздердің синонимдерін жазыңыздар. 

 

табиғат 

қорғау 

бақылау 

кірлеу 

апат 

өңір 

өмір 

 

21-жаттығу. Мына мақал-мәтелдің қайсысы тақырыпқа сәйкес келеді? 

Неліктен? 

 

 Судың да сұрауы бар. 

 Тамшы тама берсе, дария болады. 

 Сулы жер – нулы жер. 

 

         22-жаттығу. Диалогті оқып, монологке айналдырыңыздар. 

 

              Дарын:       -  Ынтымақ, мен соңғы  кезде экология мәселесі туралы көп  

                       естимін. Біздің елде табиғатты қорғау ісі жүріп жатыр ма? 

                 Ынтымақ:  - Иә, табиғатты қорғау үлкен мәселеге  айналып отыр.   

                       Қазақстанның эколог мамандарының айтуынша, соңғы  

                       жылдары жағдай  жақсарып келеді.                   

               Дарын:        - Экология мәселелерімен  кімдер айналысады?  

               Ынтымақ:   - Таяуда «Экология және табиғатты қорғау» министрлігі  

                       құрылды. Олар табиғатты  қорғау  жұмыстарын жүргізіп жатыр.           

               Дарын:       - Жақсы болған екен. Менің ойымша, әр азамат өзін қоршаған  

                       ортаны аялау керек. 

               Ынтымақ:   - Әрине, Дарын. Өйткені табиғат – біз өмір сүру үшін қажет 

                       орта. 

 

         23-жаттығу.  Сұхбатты рөлдерге бөліп, өзара әңгімелесіңіздер. 

 

         24-жаттығу.  Мәтіндегі негізгі ойды айтыңыздар. 



134 

 

 

         25-жаттығу. Мәтінді қараңыздар. Мәтіндегі ойға қатысты 

көзқарастарыңызды білдіріңіздер. 

 

         26-жаттығу.  Мәтін  абзацтарын  қалай  өзгертуге болады. Өз ойларыңызды  

білдіріңіздер.  

 

         27-жаттығу.  Сіздер оқыған мәтін не жөнінде? 

 

         28-жаттығу.  Өтілген тақырып бойынша тезистік конспект жазыңыздар. 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Сын есімнің күшейтпелі шырайын (аса, ең, тым, өте) 

қатыстырып, сөйлем құрыңыздар. 

  

    Үлгі:  Қазақстанның ең басты байлығы – түсті және қара металдар. 

 

2-жаттығу. Мәтіннен мына құрылым бойынша берілген тіркестерді 

табыңыздар. 

 

етістік +  -ып, -іп, -п                        жатыр (отыр) 

                                                   

Үлгі:  азай+ып жатыр 

                      

3-жаттығу.  Сөйлемдерді  бұйрық  райда  аяқтаңыздар. 

 

Үлгі:  Еліміздің сұлу табиғатын қорға. Еліміздің сұлу табиғатын 

қорғаңдар. Еліміздің сұлу табиғатын қорғаңыздар.  

 

1.Қазба байлықтарды ....................................................................................... . 

2.Ауызсу мәселесі ............................................................................................ . 

3.Өзен-көлдерді ................................................................................................ . 

4.Мұнай мен газды .......................................................................................... . 

 

4-жаттығу.  Мәтіннен қос сөздерді теріп жазып, сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі:  жан-жануарлар,  Қазақстан табиғаты жан-жануарларға бай. 

 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Білік, дағды мәнді 

сөйлем. Етістік - a ( -е, -й) алу, лексика-грамматикалық тіркесінің шақ, жақ 

бойынша түрленіп қолданылуы ерекшелігі.  
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5-жаттығу.  Төменде берілген етістіктерді жіктеңіздер. 

 

қорғай алу, сақтай алу,  бақылай алу, ықпал ете алу, ұсына алу 

Үлгі:  І. Мен қорғай аламын.         І. Біз қорғай аламыз. 

          ІІ. Сен қорғай аласың.          ІІ. Сендер қорғай аласыңдар. 

          ІІ. Сіз қорғай аласыз.            ІІ. Сіздер қорғай аласыздар. 

          ІІІ. Ол қорғай алады.            ІІІ. Олар қорғай алады. 

 

6-жаттығу.  Берілген  құрылымдарды толықтырып жазыңыздар. 

 

Үлгі: Сіздер өсімдіктер мен жан-жануарларды қорғай аласыздар. 

 

1. Сіздер қорғай аласыздар. 2. Мен ұсына аламын. 3. Сіз әсер ете 

аласыз.  4. Біз бақылай алмаймыз. 5. Ол сақтай алады. 6. Мен қолдай 

аламын. 7.  Сендер шеше аласыңдар. 8. Сіздер дамыта алмайсыздар. 9. 

Мен өзгере аламын.  

 

             

 

 

 

 

 

№21 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫБЫ:  Жануарлар мен өсімдіктер 

әлемі. Қызыл кітап. 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Қалау мәнді сөйлем. 

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Табиғат, орман, ін, жем, флора, өлке, шырша, қарағай, самырсын, 

жан-жануарлар, құс, сүтқоректілер,  бүркіт, лашын,  сұңқар, аңшы,  аң-

құстар,  қасқыр, түлкі, қоян, елік, қаз, үйрек, тауық, тырна тоғай, бұта, 

жәндік. 

2. Далалы аймақ,  жануарлар әлемі,  шипалы өсімдік,     жабайы 

мысық. 

           3.  Мекендеу, жойылып кету, өсу.  

    

Мәтінді оқыңыздар. 
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     Қазақстанның  біраз жерін далалы аймақтар алып жатыр. Еліміздің 

солтүстігі – далалы аймақ.  Сары далада шипалы өсімдіктер мен жан-

жануарлардың түрлері көп кездеседі.  

     Қазақстанның көлді аймақтарын, тоғайлы, бұталы жерлерін 

мекендейтін жануарлар түрі де әралуан. Қазір жануарлар дүниесі  

сүтқоректілерден, құстар мен балықтың түрлерінен тұрады.  Дала 

жануарлары табиғаттың ерекшеліктеріне икемделіп, түсі де дала бояуына 

қарай өзгереді. Даланы тышқан, қасқыр, түлкі  мекендейді. Кең далада киік 

жиі ұшырасады. Орманды даланың сүтқоректілері қатарына  қоян,   

елік кіреді.  Шөл даланың жануарлары ыстыққа, шөлге шыдамды болуға 

бейімделген. Олардың біразы күндіз терең қазылған інде жатып, түнде 

жемін аулауға шығады. Далалы аймақтың жыртқыш құсы – бүркіт. Бұл құс 

далалы және шөлді аймақтарды мекен етеді. Қыран бүркіт –  еліміздің кең 

даласының сәні. 

     Қазақстанның таулы аймақтары өсімдігі жағынан бай өлке болып 

саналады. Батыс Тянь-Шаньда Орта Азия мен Жерорта теңізінің бай 

флорасы сақталған. Сондай-ақ Сырдария-Қаратау флорасы бұдан да бай, 

онда 1000-нан асатын өсімдік түрі, оның 150 түрлері кездеседі. Бұл  

өсімдіктер басқа жерде ұшыраспайды. Тянь-Шаньның, Алтайдың, Жетісу 

Алатауының тау беткейлерінде қылқан жапырақты ормандар таралған. 

Оларда шыршалардан май қарағай, бал қарағай, самырсын түрлері өседі.  

         Қазақстанның Қызыл кітабы –  Қазақстан Республикасы 

аумағында жойылып кету қаупі бар және сирек кездесетін жануарлар мен 

өсімдіктердің сипаттамасы берілген арнайы басылым.  Бұл кітапқа сирек 

өсімдіктер мен жануарлар түрлері, аң-құстар, жәндіктер тізімі енген.   

           Қызыл кітапқа барыс, аққу, бүркіт, тырна, қызыл қасқыр, сондай-ақ   

аңдар мен құстар кіреді. Солардың ішіндегі барыс – Қазақстандағы ең 

үлкен жабайы мысық. Саны 200-ден аспайды.   

          Ақбөкен, киік  –   бөкендер туысына жататын, тұлғасы ірі, қойға 

ұқсас, дөңес тұмсықты,   түз жануары.   

           Үкі – орманды мекендеп, жемін көбіне түнде аулайтын жыртқыш 

құс. Басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ.  

           Қызыл кітапқа енген жан-жануарлар мен аң-құстар, өсімдіктерді 

сақтау – біздің міндетіміз. 

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

Өрнек: тіл сөзі 
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4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

таб...ғат,  ...н, ж...м, өлк..., ш...рша, ...арағай, самырс...н, қ...с, 

с...тқорект...лер, б...ркіт, с...ңқар, а...шы 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Далалы аймақ 

Орман  

Шөл дала 

Шипалы өсімдіктер   

Сирек жануарлар  

Аң-құстар 

 

11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  сөйлем құрып 

жазыңыздар. 

 

        Өсімдігі жағынан бай өлке Қазақстанның таулы аймақтары болып 

саналады. Әсіресе, Батыс Тянь-Шаньда Орта Азия мен Жерорта 

теңізінің бай флорасы сақталған. Сондай-ақ Сырдария-Қаратау флорасы 

бұдан да бай. Онда 1000-нан асатын өсімдік түрі, оның 150 түрі тек осы 

ауданға ғана тән. Бұл  өсімдіктер басқа жерде ұшыраспайды. Тянь-

Шаньның, Алтайдың, Жетісу Алатауының тау беткейлерінде қылқан 
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жапырақты ормандар таралған. Оларда шыршалардан май қарағай, бал 

қарағай, самырсын түрлері өседі. 

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)  Қазақстанның көлді аймақтарын, тоғайлы, бұталы жерлерін 

мекендейтін жануарлар түрі де әр алуан.  

  

Ә) Дала жануарлары табиғаттың ерекшеліктеріне икемделіп, түсі де дала 

бояуына қарай өзгереді. 

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

            Қазақстанның Қызыл кітабы –  Қазақстан Республикасы 

аумағында жойылып кету қаупі бар және сирек кездесетін жануарлар мен 

өсімдіктердің сипаттамасы берілген арнайы басылым.  Бұл кітапқа сирек 

өсімдіктер мен жануарлар түрлері, аң-құстар, жәндіктер тізімі енген.   

           Қызыл кітапқа барыс, аққу, бүркіт, бірқазан, тырна, қызыл қасқыр, 

т.б. аңдар мен құстар кіреді. Солардың ішіндегі барыс – Қазақстандағы ең 

үлкен жабайы мысық. Саны 200-ден аспайды.   

 

14-жаттығу. Сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. 

 

           Ақбөкен, киік  –   бөкендер туысына жататын, тұлғасы ірі, қойға 

ұқсас, дөңес тұмсықты,   түз ... .   

           Үкі – орманды мекендеп, жемін көбіне түнде аулайтын ... құс. Басы 

үлкен, ... бақырайған, қауырсындары жұмсақ.  

           Қызыл ... енген жан-жануарлар мен аң-құстар, өсімдіктерді сақтау – 

біздің міндетіміз. 

 

Қажетті сөздер: жануары, жыртқыш, көздері, кітапқа 

 

15-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұны не туралы екендігін 

әңгімелеңіздер. 

 

16-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мағанасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

17-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем көлемінде 

баяндап беріңіздер. 
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18-жаттығу.  Мәтіндегі абзацтар бойынша негізгі ойды білдіретін 

сөйлемдерді жазыңыздар. 

 

1. Қазақстанның далалы аймақтары 

2. _________________________________________________________ . 

3. _________________________________________________________ . 

4. _________________________________________________________ . 

5. _________________________________________________________ . 

 

19-жаттығу.   Өрнекпен жұмыс. Сөйлем құрыңыздар. 

 

Өсімдіктердің түрлері     –  өрнек:    нелердің?                                           

                                                                    жан-жануарлардың, құстардың 

Құсбегілер өсіреді               –    өрнек:   кімдер?  

                                                                     аңшылар, адамдар 

 

Дала бүркіті                                  –    өрнек: несі?  

                                                                      лашыны, сұңқары 

 

Құмай тазыны баптау                  –    өрнек: нені?  

                                                                     сайыстарды, 

                                                                   атты, құсты 

                   

20-жаттығу.  Кестеге мәтінде берілген құс пен аңдардың атын жазып 

шығыңыздар. 

 

Құстар Аңдар 

тырна 

____________________________ 

____________________________ 

 

түлкі 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

21-жаттығу. Диалогті рөлдерге бөліп оқыңыздар.  

 

 Тілектің сөздерін әңгімелеп беріңіздер. 

 

Айгүл: -Бүркітші неге қансонарда аң аулауға шығады? 

Тілек: -Қансонар деп қардың алғашқы жауған күнін атайды. Бұл 

күнді құсбегілер ерекше күтеді, өйткені алғашқы жауған 

қардың үстінде аңның ізі көрініп жатады, осы іздер арқылы 

аң аулау өте ыңғайлы. 

Айгүл: -Аңдарға қандай құсты салады? 

Тілек: -Далалы және шөлді аймақтарды мекендейтін жыртқыш құс 

- бүркітті салады. 
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Айгүл: -Құсбегілік дегеніміз не? 

Тілек: -Құсбегілік –қазақтың ұлттық өнері. Атадан балаға беріліп, 

жалғасын тауып келе жатқан кәсіп. 

Айгүл: -Қазір құсбегілікпен айналыса ма? 

Тілек: - Әрине, ұлттық дәстүрді жаңғырту үшін, «Қансонар» деп 

аталатын Республикалық  құсбегілік сайысы 

ұйымдастырылады.  

 

 

22-жаттығу. Танымдық сұрақтарға жауап беріңіздер.  

 

1. Сен Қазақстанның қай аймағында тұрасың? 

2. Туған ауылыңда  (қалаңда) қандай құстар  бар?  

3. Қыран құстар жайлы телебағдарламалар көресің бе? 

 

23-жаттығу. Мәтінді оқыңыздар. Сирек кездесетін аң-құс туралы 

мәліметтерге назар аударыңыздар, аттарын естеріңізде сақтаңыздар. 

 

Қызыл кітап 

 

         Қорықтар Қазақстанда ХХ ғасырдың 30-жылдарынан бастап 

құрылды. Қорықтарда «Қызыл кітапқа» енген өсімдіктер мен жануарлар, 

құстар қорғалады. Бүгінгі күні  ақбас тырналар саны жағынан өсіп келеді. 

Ақбас тырналар қазақ даласының символы және олар өте сирек кездеседі.   

Елімізде осындай әдемі құстардан басқа аты аңызға айналған қызыл 

қасқыр бар. Дүние жүзіне  әйгілі Қаратау арқары еліміздің оңтүстігіндегі 

Қаратауды мекендейді.  

                                                         («Қазақстан Қызыл кітабынан») 

 

24-жаттығу. Сұрақтарға жауап беріңіздер.  

 

1. Қорықтар қашан құрылды? 

2. Ақбас тырналар жайлы не білесің? 

3. Қазақстанда сирек кезедсетін қандай аң-құстар бар? 

 

25-жаттығу.  Мәтінді қайталап оқып, сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Еліміздің дадалы аймақтарында қандай өсімдіктер 

өседі және жан-жануарлар кездеседі? 

2. Қызыл кітапқа  қандай аңдар мен құстар кіреді? 

3. Үкі – қандай құс? 

 

26-жаттығу.  Мәтіндегі жаңа ақпаратты қалай пайдаланар едіңіздер? 
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27-жаттығу.  Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Оқиғаға баға беріңіздер. 

Досыңызға алған ақпаратыңызды баяндап беріңіз. 

 

28-жаттығу.  «Қазақстанның экологиясы» тақырыбына эссе жазыңыздар. 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу.  Өздік есімдігін үлгі бойынша септеңіздер. 

 

Септік өзім өзің өзіңіз өзі 

Атау 

Ілік 

Барыс 

Табыс 

Жатыс 

Шығыс 

Көмектес 

өзім 

өзімнің 

өзіме 

өзімді 

өзімде 

өзімнен 

өзіммен 

 

   

 

2-жаттығу.  Берілген сан есімдерге болжалдық сан есімнің жұрнағын 

жалғаңыздар. Олармен сөйлем құрыңыздар.  

 

Үлгі: Кең даламызда мыңдаған  құстар, жан-жануарлар мен өсімдік 

түрлері бар. 

 

он _______________ 

жүз______________ 

миллион __________ 

 

3-жаттығу.  Мәтіннен бірыңғай мүшелері бар сөйлемдерді тауып 

жазыңыздар. 

                                                                                    

Үлгі: Құсты күту, тәрбиелеу, өсіру, баптау және аңшылыққа үйрету – 

үлкен өнер. 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Қалау мәнді сөйлем. 

Жасалу жолы. Етістік - ғы (-гі, -қы- кі) + ТЖ келу, етістік + ған ( -ген, -

қан, -кен)+ТЖ+ ТС қалау тіркестері және т.б тәсілдер арқылы шақ, жақ 

бойынша түрленіп, болымсыз, сұраулы түрлерінің жасалуы.  

 

4-жаттығу.  Берілген сөйлемдердің  етістіктеріндегі - ғы (-гі, -қы- кі) 

жұрнақтарының  қолданылуын түсіндіріңіздер.   Үшінші сөйлемдегі 

«қалаймын» етістігінің қолданылуын түсіндіріңіздер. 
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1. Мен «Қазақстанның Қызыл кітабын» оқығым келеді. 

2. Тянь-Шаньның, Алтайдың, Жетісу Алатауының  табиғатын 

тамашалағың  келе ме? 
3.  Сирек өсімдіктер мен жануарлар, аң-құстар жайлы кітап жазғанын 

қалаймын.  
4. Менің інім барыс, аққу, бүркіт, тырна, қызыл қасқырдың суреттерін 

салғанды ұнатады. 
 

5-жаттығу.  Төмендегі етістіктерді қалау рай формасында жіктеңіздер. 

 

           Үлгі:  Менің қорғағым келеді, қорғағым келіп тұр,  қорғағым келді 

  

Қорғау, аялау, баптау, күту, өсіру, сақтау 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№22 Сабақ 

  

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Қорықтар мен ұлттық парктер 

ГРАММАТИКАЛЫҚ  ТАҚЫРЫП: Мезгіл мәнді сөйлем 

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін  оқыңыздар. 

 

1. Қорық,  кеңістік, тау, белдем, көгал, құм, жазық, топырақ, орман, 

жота. 

2. Ұлттық саябақ, табиғат кешені, жануарлар әлемі ерекше қорғалатын, 

мемлекеттік мекеме,  орман шаруашылығы,  шөлді дала, таулы-

орманды шұрат, демалыс үйлері, емдеу мекемелері, тау жотасы, 

қырлы-жоталы. 

3. Ұйымдастыру,  енгізу. 

 

Мәтінді оқыңыздар. 

 

          Қорық – үкіметтің қорғауында болатын жер не су кеңістігі,  арнайы 

қорғау ережесі бекітілген ерекше қорғалатын табиғи аумақ.  Қорық арнайы 
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қорғалатын аумақ пен бірге табиғатты қорғау жөніндегі мемлекеттік 

ғылыми мекеме болып табылады.  Мұнда саны сиреп бара жатқан 

жануарлар мен қоры азайып кеткен өсімдік түрлерін қалпына келтіру 

мәселесі терең зерттеледі.    

 Алматы, Марқакөл, Барсакелмес, Ақсу-Жабағалы және Наурызым 

қорлары дала флоралары мен фауналарын қорғау күту және баптау үшін 

құрылған.  Алматы және Ақсу-Жабағалы қорығында марал, елік, арқар, 

таутеке, аю, ұлар және ілбіс тіршілік етеді. Марқакөл қорығында 

сүтқоректілер мен құстар тіршілік етеді. Ал Барсакелмес (Арал теңізі 

маңайындағы аралда) сирек кездесетін бөкен, құландар қорғалады. 

Наурызым қорығы - қоқиқаздардың тыныс-тіршілігі, өмір сүру орны. 

            Қазақстанда бірнеше ұлттық саябақтар:  Баянауыл ұлттық саябағы, 

Іле Алатауы саябағы, Қарқаралы саябағы, «Алтынемел» табиғи саябағы, 

Көкшетау саябағы, Бурабай ұлттық саябағы бар. 

            Баянауыл ұлттық  саябағында құстардың бірнеше түрлері, 

сүтқоректілердің, балықтың, өсімдіктің  түрлері кездеседі.   Табиғатының 

қолайлы жағдайына байланысты Баянауыл тауларын «шөлді даладағы 

таулы-орманды шұрат» деп атайды. Бұл аймақ –   демалыс пен туризмнің 

дамыған жері. Мұнда көптеген демалыс үйлері, емдеу мекемелері, туристік 

базалар орналасқан.   

            Іле Алатауы ұлттық табиғат саябағы  табиғи кешендерді, жануарлар 

мен өсімдіктердің сирек кездесетін түрлерін қорғау мақсатында 1996 жылы 

құрылған.   Саябақ белдеміне Алматы қорығы мен оған іргелес жатқан 

орман шаруашылықтары кіреді. Саябақ аумағында орналасқан тау көлдері 

– табиғаттың ең көрікті жерлерінің бірі. Олардың ішіндегі ең ірісі әрі 

әдемісі – Үлкен Алматы көлі. Іле Алатауы ұлттық табиғат саябағында 

өсімдіктердің 1500 түрі анықталған. Бұл өсімдіктердің 40 түрі 

Қазақстанның «Қызыл кітабына» енгізілген.  

            Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғат саябағы 1998 жылы  

құрылған. Ол Қарағанды облысының Қарқаралы ауданының шығыс 

жағында орналасқан.  Қарқаралының ауа райы оны қоршаған аймақтарға 

қарағанда әлдеқайда біркелкі, қоңыр салқын. Қарқаралының көгалды 

табиғатына ерекше сұлулық беретін Шайтанкөл   және Үлкен көл сияқты 

бірнеше көлдер бар.   

         «Алтынемел» ұлттық мемлекеттік табиғи саябағы 1996 жылы   

ұйымдастырылды.  Саябақта таулы аймақ, құмды шөлді аймақ, жазық 

далалы аймақ, қырлы-жоталы аймақ және топырақты далалы аймақ бар. 

Негізгі бөлігі таулардан тұрады.  Бұл саябақ – үлкендігі жағынан 

Қазақстандағы ең үлкен табиғи саябақ. Саябақтың аймағында көптеген 

туристік мекендер бар.   

          Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданында «Көкшетау» 

мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы орналасқан.  Ұлтық саябақтың 

аумағында мемлекет қорғауына алынған 185 археологиялық, тарихи, 

сәулет және монументальды өнер ескерткіштері бар.  Бурабай ұлттық 
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табиғи саябағы саяхат жасау, демалу және көл, тау, орман ландшафтын 

қорғау үшін құрылған. 

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

Өрнек: тіл сөзі 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

...орық, ке...істік, б...лдем, к...гал, жазы..., орма...н, ...ота 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Қорық  

Ұлттық саябақ 

Табиғат кешені 

Белдем 

Туристік мекендер 

 Жануарлар әлемі 
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11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  

сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

            Баянауыл ұлттық саябағы  1985 жылы Павлодар облысындағы 

Баянауыл орман шаруашылығының негізінде құрылған. Ауданы – 50, 7 

мың гектар.     Мұнда құстардың 54 түрі, сүтқоректілердің 54, балықтың 8, 

өсімдіктің 438 түрі бар. Биік жері – Ақбет тауы, биіктігі 1026 метр. 

Табиғатының қолайлы жағдайына байланысты Баянауыл тауларын «шөлді 

даладағы таулы-орманды шұрат» деп атайды. Бұл аймақ – жаппай демалыс 

пен туризмнің дамыған жері. Мұнда көптеген демалыс үйлері, емдеу 

мекемелері, туристік базалар орналасқан.   

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)  Мұнда саны сиреп бара жатқан жануарлар мен қоры азайып кеткен 

өсімдік түрлерін қалпына келтіру мәселесі терең зерттеледі.   

  

Ә) Қарқаралының көгалды табиғатына ерекше сұлулық беретін 

Шайтанкөл   және Үлкен көл сияқты бірнеше көлдер бар.  

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

           Іле Алатауы ұлттық табиғат саябағы  Алматы қаласы іргесіндегі 

Алматы тау жотасында орналасқан. Саябақ табиғи кешендерді, жануарлар 

мен өсімдіктердің сирек кездесетін түрлерін қорғау мақсатында 1996 жылы 

құрылған.   Саябақ белдеміне Алматы қорығы мен оған іргелес жатқан 

орман шаруашылықтары кіреді. Саябақ аумағында орналасқан тау көлдері 

– табиғаттың ең көрікті жерлерінің бірі. Олардың ішіндегі ең ірісі әрі 

әдемісі – Үлкен Алматы көлі. Іле Алатауы ұлттық табиғат саябағында 

өсімдіктердің 1500 түрі анықталған. Бұл өсімдіктердің 40 түрі 

Қазақстанның «Қызыл кітабына» енгізілген.  

 

14-жаттығу. Сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. 

 

           «Алтынемел» ұлттық мемлекеттік ... саябағы 1996 жылы   

ұйымдастырылды. Ұлттық ... аумағы 520,2 мың гектар жерді алып жатыр. 

Саябақта таулы аймақ, ... шөлді аймақ, жазық далалы аймақ, қырлы-

жоталы аймақ және топырақты ... аймақ бар. Негізгі бөлігі таулы 

массивтерден тұрады.  Бұл саябақ – үлкендігі жағынан Қазақстандағы ең ... 

табиғи саябақ. Саябақтың аймағында көптеген ... мекендер бар.   
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Қажетті сөздер: табиғи, саябақтың, құмды, далалы, үлкен, туристік 

 

15-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұны не туралы екендігін 

әңгімелеңіздер. 

 

16-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мағанасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

17-жаттығу. Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем көлемінде 

баяндап беріңіздер. 

 

18-жаттығу.  Мәтіндегі абзацтар бойынша негізгі ойды білдіретін 

сөйлемдерді жазыңыздар. 

 

1. Қорық – өсімдіктер  мен  жануарлар  қорғалатын  тұтас  табиғи аймақ. 

 

2. _________________________________________________________ . 

3. _________________________________________________________ . 

4. _________________________________________________________ . 

5. _________________________________________________________ . 

6. _________________________________________________________ . 

7. _________________________________________________________ . 

 

 

19-жаттығу.  Үлгі бойынша сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі: Қорық – арнайы қорғалатын табиғи аймақ. 

 

20-жаттығу.  Берілген сөздермен сөйлемді өзгертіп жазыңыздар. 

 

 Сөздер: азайып, ғимараттарды, үлкені, сұлуы 

 

1. Қазақстанда саны сиреп бара жатқан жануарлар мен өсімдік түрлерін 

қалпына келтіру мәселесі шешілуде. 

2. Саябақ табиғи кешендерді, жануарлар мен өсімдіктердің сирек 

кездесетін түрлерін қорғау мақсатында құрылады. 

3. Олардың ішіндегі ең ірісі және әдемісі – Үлкен Алматы. 

 

21-жаттығу.  Сөйлемдерді қысқартып жазыңыздар. 

  

1. Қорық қорғалатын аумақ қана емес, сонымен қатар табиғатты қорғау 

жөніндегі мемлекеттік ғылыми мекеме болып табылады. 
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2. Қазақстанда 5 саябақ ұйымдастырылған, олар: Баянауыл ұлттық 

саябағы, Іле Алатауы саябағы, Қарқаралы саябағы, «Алтынемел» 

табиғи саябағы, Көкшетау саябағы. 

 

 

22-жаттығу.  Сөйлеу жағдаяттық тапсырма бойынша сұхбат құрыңыздар. 

 

 Бүгінде саябақтар ескірген. Саябақтарда гүлзарлар, сирек кездесетін 

гүлдер өте аз, себебі бұл жерлерде су тапшы. Сіз осы мәселені шешу 

үшін қандай ұсыныстар берер едіңіз? 

 

23-жаттығу.  Мәтіндегі негізгі ойды беріңіздер. 

 

24-жаттығу.  Мәтіндегі өздеріңізге ұнаған абзацтарды анықтаңыздар. Өз 

таңдауларыңызды түсіндіріңіздер. 

 

25-жаттығу.  Мәтіндегі жаңа ақпаратты қалай пайдаланар едіңіздер? 

 

26-жаттығу. Сіз оқыған мәтін не жөнінде? 

 

27-жаттығу.  Өтілген тақырыпқа аннотация жазыңыздар. 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу.  Сөйлемдегі фонетикалық және грамматикалық форманың 

қолданылу тәртібін түсіндіріңіздер. 

 

1. Олар: Баянауыл ұлттық саябағы, Іле Алатауы саябағы, Қарқаралы 

саябағы және т.б. 

2. Саябақ  белдеміне Алматы қорығы мен оған іргелес жатқан орман 

шаруашылығы кіреді. 

 

2-жаттығу.  Берілген сөздерді атау септігінде жазыңыздар. 

 

Кеңістігі, қорығында, саябағы, аумағында, кітабына, тіршілігі, 

орны, аймағы, шығыс жағында, шаруашылығы 

 

3-жаттығу.  Мәтіннен жер-су, қорық, саябақ  атауларын  көшіріп 

жазыңыздар. Олардың жасалу жолдарын анықтаңыздар. 

 

Үлгі: Марқа+көл (бірігу тәсілі) 
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ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Мезгіл мәнді сөйлем.  

Мезгіл үстеулері, септік шылаулары -ғанда, -генде, -қанда, -кенде  және 

т.б грамматикалық тіркестер арқылы жасалуы.  

 

 4-жаттығу.  Мезгіл мәнді сөйлемнің алғашқы сыңары қандай 

сұраққа жауап береді? Қалай ойлайсыздар? Сөйлемдегі асты 

сызылған сөздердің жасалуын талдаңыздар. 

 

1. Алматы және Ақсу-Жабағалы қорығына барғанда, марал, елік, 

арқар, таутеке, аю, ұлар және ілбісті көрдім. 

2. Мен жаз айында  интернеттен демалыс үйлерін  іздегенімде, 

демалыс үйлері, емдеу мекемелері жайлы көп ақпарат оқыдым. 

3. Мен Қарқаралыда орналасқан Шайтанкөл  мен  Үлкен көлді 

тамашалаған кезде, бұл көлдердің  ерекше сұлулығына  тәнті 

болдым. 

 

5-жаттығу. Төмендегі мезгіл үстеулерін пайдаланып, сөйлем   

құрыңыздар. 

 

Үлгі:  Бүгін табиғаттану сабағында, ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар жайлы қызықты ақпарат айттым. 

 

Бүгін, ертең, таңертең, бұрын, күні бойы, күні-түні, 

жазғытұрым  т.б. 

 

 

 

 

 

 

№23 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Экологиялық мәдениет. Ұлттық 

экомәдениет 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Ниет мәнді сөйлем 

  

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін  оқыңыздар. 

 

1. Экология, ұрпақ, орта, кәсіпорын,  құбылыс, қамқорлық, үлгі-өнеге,  

жер қойнауы, ілім. 

2. Экологиялық мәдениет, табиғат заңдылықтары,  экологиялық 

қауіпсіздік, жас буын, рухани адамгершілік, асыл мұра, нақыл сөз, 

қазба байлық, дана халық, даналық ұғым. 
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3. Аялау, күту, қорғау, ұқыпты қарау, көгалдандыру.   

 

Мәтінді оқыңыздар. 

 

           Экологиялық мәдениет – дүниежүзілік мәдениеттің маңызды кезеңі 

және құрамды бөлігі. Экологиялық мәдениет ұғымы экологиялық 

қауіпсіздікті болжау,  табиғи ортаны қорғау, табиғатқа ұқыпты қарау, оның 

байлықтарын дұрыс пайдалану және табиғатты жақсарту мәселелерімен 

тығыз байланысты. Экологиялық мәдениет адамның өмір сүру әрекетінің 

рухани-адамгершілік саласына жатады. 

            Адамның  рухани  қалыптасуында  оның  ерте  балалық  шақтан 

табиғатты бақылап,  табиғатпен   етене  араласып,  оны  аялап,  

оған жәрдемдесіп, қамқорлық  көрсетудің  маңызы  зор. Табиғатты  аялай  

білетін әрбір   азамзат  елін, Отанын  сүйетіндігі  белгілі. 

            Халқымыз табиғатты  көздің қарашығындай сақтаған.  

Халқымыздың табиғатқа деген сүйіспеншілігі үлгі-өнеге боларлық асыл 

мұралар, даналық ұғымдар, мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, аңыз-әңгіме 

арқылы қазіргі ұрпаққа жетіп отырған.  Жас ұрпақты тәрбиелеп, олардың 

жеке тұлғасын қалыптастыру барысында өскен ортасы, табиғаттың 

әсемдігі, көгалдандыру мәселесі  негізгі әлеуметтік факторлардың бірі 

болып табылады.  

          Дана халқымыз  «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей   таза, 

әсем аулада өмір сүрген ұрпақтың осындай ортада өмір сүргенін мақсат 

етеді. Демек, әсемдікке бала жастайынан үйренсе, онда табиғат тамашасын 

да аялап, күтіп, баптап өсіруге әрекет етеді.   «Адамның табиғатсыз күні 

жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ» дейді халқымыз. Табиғат 

заңдылықтарын ұғыну адамға бір міндет болса, сол ілім негізінде оның 

құдіретін түсіндіре отырып құрметтеу, қорғау оның екінші міндеті екенін  

аға буын жас жеткіншектердің санасына бала кезінен сіңіре білген. 

           Ұлттық  экомәдениет қазіргі қоғамның маңызды бөлігіне айналуы 

керек. Табиғатты қорғау, табиғат ресурстарын дұрыс пайдалану 

мәселелеріне қоғам назарын тарту аса маңызды. Біздің мемлекетіміз 

кәсіпорын мен ұйымдардың жер қойнауларын, су ресурстарын, орман, 

қазба байлықтары мен өзге де табиғат ресурстарын дұрыс пайдалануларын 

үнемі бақылап отырады. Қазіргі уақытта топырақтың, жер беті мен жер 

асты суларының және атмосфераның  ластануына тосқауыл қою маңызды. 

Табиғатты аялау  жұмысы әрбір Қазақстан азаматының күнделікті 

демалатын ауасы мен тамағы сияқты қажеттілікке айналуы керек. 

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 
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3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

Өрнек: тіл сөзі 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

...рпақ, к...сіпорын, қ...былыс, қам...орлық, үлг..., қо...науы, іл...м 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Экология 

Экологиялық мәдениет 

Экологиялық қауіпсіздік 

Табиғатты аялау 

Жас буын 

Көгалдандыру 

 

 Есте сақтаңыздар!  Көздің қарашығындай –жоғалтпау, сақтау. 

 

11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  

сөйлем құрып жазыңыздар. 
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            Халқымыз табиғатты  көздің қарашығындай сақтаған.  

Халқымыздың табиғатқа деген сүйіспеншілігі үлгі-өнеге боларлық асыл 

мұралар, даналық ұғымдар, мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, аңыз-әңгіме 

арқылы қазіргі ұрпаққа жетіп отырған.  Жас ұрпақты тәрбиелеп, олардың 

жеке тұлғасын қалыптастыру барысында өскен ортасы, табиғаттың 

әсемдігі, көгалдандыру мәселесі  негізгі әлеуметтік факторлардың бірі 

болып табылады. 

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)  Экологиялық мәдениет – адамның тіршілік әрекетінің рухани-

адамгершілік саласына жатады. 

  

Ә) Ұлттық  экомәдениет қазіргі қоғамның маңызды бөлігіне айналуы 

керек. 

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

           Экологиялық мәдениет – дүниежүзілік мәдениеттің маңызды кезеңі 

және құрамды бөлігі. Экологиялық мәдениет ұғымы экологиялық 

қауіпсіздікті болжау,  табиғи ортаны қорғау, табиғатқа ұқыпты қарау, оның 

байлықтарын дұрыс пайдалану және табиғатты жақсарту мәселелерімен 

тығыз байланысты.  

 

14-жаттығу.  Сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. 

 

1. _______ қазіргі қоғамның  маңызды бөлігініе айналуы керек. 

2. Адамның табиғатсыз күні жоқ,  оны айтуға _____   _____ жоқ. 

3. ______   _____  жұмысы әрбір қазақстан азаматының күнделікті 

демалатын ____ мен ____ сияқты қажеттілікке айналуы керек. 

 

Қажетті сөздер: табиғаттың тілі, экомәдениет, ауасы, тамағы, табиғатты 

аялау   

 

15-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы болатынын 

әңгімелеңіздер. 

 

16-жаттығу.  Бірінші абзацты оқып, мәтін тақырыбы немен аяқталады, 

әңгімелеп беріңіздер. 

 

17-жаттығу.  Мәтіндегі өздеріңізге таныс грамматикалық құрылымды 

анықтап, сөйлем құрып жазыңыздар.  



152 

 

 

18-жаттығу.  Сұраулы сөйлемді жай сөйлемдерге айналдырыңыздар. 

 

1. Экологиялық мәдениет деген не? 

2. Жас ұрпақты тәрбиелеу және жеке тұлғасын қалыптастыратын негізгі 

әлеуметтік факторлар қандай? 

 

19-жаттығу.   Төменде берілген сөз тіркестерін берілген сөйлемдерді 

жалғастыру үшін пайдаланыңыздар. 

 

 Сөз тіркестері: сүйе білу керек, тіршілік айнасы, мақсат етеді 

 

1. Табиғатты аялай білетін әрбір азамат  елін, жерін, Отанын _______ . 

2. Халқымыз табиғатты көзінің қарашығындай сақтаған, себебі ол 

болашақ жас ұрпақтың ________ . 

3. Бала  әсемдікке жастайынан үйренсе, онда табиғат тамашасын 

аялауды _________ . 

 

20-жаттығу.  Мәтінді оқып, оны мағынасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер.   

 

21-жаттығу.  Мәтінді оқып және сұрақтар тізімін жазыңыздар. 

 

22-жаттығу.  Мәтінді қайталап оқып, сұрақтарға жауап беріңіздер: мәселе 

толық ашылған ба? Өзіңіздің жауабыңызды  дәлелдеңіз. 

 

23-жаттығу.  Мәтінді қараңыздар. Мәтіндегі ойға қатысты 

көзқарастарыңызды  айтыңыздар. 

 

24-жаттығу.  Сөйлеу жағдаяттық  тапсырма бойынша  сұхбат құрыңыздар. 

 

           Сіз демалыс күндері өзен жағасына серуендеуге шықтыңыз. Көгалда 

бір топ жастар демалып, кешке қарай кетуге жиналып жатыр екен. Олар 

сусын шөлмектерін, тамақ салынған қапшықтарды жинамай, сол орынға 

қалдырғанын көрдіңіз. Сіз оларға не дер едіңіз? 

 

25-жаттығу.  Асты сызылған сөздерді мағынасы жақын сөздермен 

ауыстырып жазыңыздар.  

 

1. Табиғатты қорғау, табиғат ресурстарын  дұрыс пайдалану 

мәселелеріне қоғам назарын тарту аса маңызды.  

2. Ұлттық  экомәдениет қазіргі қоғамның маңызды бөлігіне айналуы 

керек. 
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3. Қазіргі уақытта топырақтың, жер беті мен жер асты суларының және 

атмосфераның  ластануына тосқауыл қою маңызды 

 

26-жаттығу.  Сұрақтарды талқылауға қатысыңыздар. 

 

1. «Адамның табиғатсыз күні жоқ» деген ойды қалай түсінесіздер? 

2. «Табиғат – сенің анаң» деп өсиет қалдырған ата-бабаларымыздың 

аманатын бүгінгі жастар қалай түсінеді екен? 

 

27-жаттығу. Монологті диалогке айналдырыңыздар. 

 

         Адам – табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғат пен адам қатар ұғым. 

Адамсыз табиғат, табиғатсыз адам өмір сүруі мүмкін емес. Адам табиғатты 

қасиет тұтады. Табиғат – тіршіліктің құт-берекесі. Табиғатты қорғау – 

міндетіміз.   

         Қазақ халқында табиғатты құрмет тұтады. Қазақ халқы жұлдыздарға 

қарап бағыт бағдарды болжаған. Табиғат біздің  байлығымыз, күнделікті 

тынығатын сарайымыз. Табиғат – адамның еңбегінсіз, адам игілігі үшін 

жаралған жаратылыстың сыйы. «Адам табиғаттың патшасы» деген ұғым 

бар. Сондықтан табиғат адам үшін – асыл ана. Өйткені адам баласы 

табиғатта, тіршілікте өсіп-өніп, жетілген, қажетін алып, өз пайдасына 

жаратқан.    

 

28-жаттығу. Мазмұндама жазыңыздар.  

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу.  Төменде берілген етістіктермен сөз тіркестерін құрыңыздар. 

 

Үлгі:  экологиялық қауіпсіздікті болжау 

 

болжау,   қорғау,  қарау,  пайдалану, жақсарту, қамқорлық көрсету, 

қалыптастыру, көгалдандыру, тарту 

 

2-жаттығу.  Сөйлемнен көсемшенің -ып, -іп, -п жұрнақтары жалғанған 

қимыл атауларын табыңыздар. Осы үлгіде сөйлем ойластырыңыздар. 

 

Адамның  рухани  қалыптасуында  оның  ерте  балалық  

шақтан табиғатты бақылап,  табиғатпен   етене  араласып,  оны  аялап,  

оған жәрдемдесіп,    қамқорлық көрсетудің маңызы  зор. Әсемдікке бала 

жастайынан үйренсе, онда табиғат тамашасын да аялап, күтіп, баптап 

өсіруге әрекет етеді.    
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3-жаттығу.    Мәтіннен қос сөздерді  тауып  жазыңыздар. Тағы да қандай 

қос сөздерді білесіздер, жазыңыздар. 

 

Үлгі:  үлгі-өнеге 

 

4-жаттығу.  Мәтінде  шарт мәнді  сөйлемдер бар ма? Тауып көріңіздер. 

 

Үлгі:  Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. 

5-жаттығу.  Табыс септігінің жалғауын тауып, сөздерге сұрақ 

қойыңыздар. 

 

Жер қойнауларын, су ресурстарын,  қазба байлықтарын,  табиғат 

ресурстарын,  дұрыс пайдалануларын,  елін, отанын,  өмір сүргенін 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Ниет мәнді сөйлем. –

мақ, - мек, - бақ, - бек, - пақ, - пек қосымшаларының қызметі ... –айын( -

ейін, -айық) деп еді, тіркесінің 3 жақты түрленіп қолдануы және т.б 

тәсілдер арқылы жасалуы.  

 

6-жаттығу. Үлгі бойынша сөйлем құрыңыздар. Бұндай сөйлемдер  тілде 

қандай қызмет  атқарады? Ойланып жауап беріңіздер. 

 

1. Мен дана халқымыздың нақыл сөздерін есіме сақтап алмақшымын. 

2. Мен экологиялық мәдениет жайлы баяндама жазайын деп едім, 

кітапхана жабық болды. 

3. Табиғат заңдылықтарын терең зерттемек ойым бар. 

4. Мемлекетіміз ұлттық  экомәдениетті қазіргі қоғамның маңызды 

бөлігіне айналдырмақшы. 

 

7-жаттығу.  Берілген  қимыл атауларына -мақ, - мек, - бақ, - бек, - пақ, - пек 

қосымшаларын жалғап,  жіктеңіздер.  

  Қорғау,  қарау,  жақсарту, қамқорлық көрсету,   жәрдемдесу 

 

Үлгі:  

І. Мен пайдаланбақпын           І. Біз пайдаланбақпыз 

ІІ. Сен пайдаланбақсың           ІІ. Сендер пайдаланбақсыңдар 

ІІ. Сіз пайдаланбақсыз             ІІ. Сіздер пайдаланбақсыздар. 

ІІІ. Ол пайдаланбақ                  ІІІ. Олар пайдаланбақ. 
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№24 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Сән әлемі. Дизайн. Ұлттық киім. 

Ұлттық ою-өрнек 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Болжау мәнді сөйлем. 

  

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Сән, сәнгер, талғам, өнер, бұйым, үлгі, етек-жең,  дәстүр, топтама, 

нақыш,  ою, өнім, тауар, қолтаңба. 

2. Сәнді киім, озық үлгі, киім үлгісі,  ұлттық киім, киім дәстүрі,   тігу 

әдісі,  ұлттық ою-өрнек, зергерлік бұйым, отандық өнім, дизайн 

өнері, заман талабы, тауарлар,  этникалық дәуір, он саусақ, сауда 

жүйесі, көненің құндылықтары. 

3. Өрнектеу, нақыштау, безендіру, салу, нені нақыштау? 

 

 Мәтінді оқыңыздар. 

Сән – әлеуметтік құбылыс. Сән дегеніміз белгілі бір талғамның 

уақытша үстем болуы. Киім – бірінші қажетті зат. Ол адамға эстетикалық 

сән береді. Оны өндірумен өнеркәсіптің әртүрлі салалары айналысады, ал 

оны сатумен сауда жүйелері шұғылданады.  

Бүгінгі күні дизайнның алатын орны ерекше. Дизайн заман 

талабынан туындаған өнердің озық үлгісі болып табылады. Дизайн – кез 

келген бұйымның жаңа үлгісін   салыстырып, заман талабына сай жан-

жақты жасау деген сөз. Дизайн тек бейнелеу өнерімен шектелмейді, ол 

өнердің алуан түрінде өзіндік орын алады.  Қазіргі уақытта  

республикамызда дизайн өнеріне айрықша мән берілуде. Өйткені ол 

өндірістік тауарларымыздың дүниежүзілік нарықтық экономикадағы рөлін 

көтереді.   Осы орайда ұлттық өзіндік қолтаңбасы бар көркем бұйымдар 

жасаудың жаңа үлгісін табу өнеріміздің озық үлгісіне айналып отыр.  

 Қазіргі таңда  отандық сән әлеміндегі қазақстандық дизайнерлер 

ұлттық үлгідегі киім үлгілерінің топтамасын шығарумен айналысып 

жатыр.   Талантты дизайнерлердің алға қойған мақсаты бар. Ол – қазақ 

халқының бай  мәдениеті мен ұлттық ою-өрнектерінің әлдеқайда 

тартымды екенін дәлелдеу. 

           Елімізде және шетелдерде танымалдыққа ие болған отандық 

дизайнерлер баршылық. Олар: Аида Кауменова, Құралай Нұрқаділова 

және т.б.  

 Бүгінде қазақ халқының  ұлттық киімдері де өз ерекшелігін жойған 

емес. Ұлттық киімдер үлгілері бүгінге дейін сақталған. Олардың түрлері 

көп  және тігілу әдістері да айрықша. Ұлттық киімдердің жасалуында 

этникалық дәстүрдің, тұрмыс-тіршіліктің, қоғамның белгілері бар.  

Қазақстанның қазіргі сәнгерлері ұлттық киімдердің дәстүрлерін сақтап, 
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дамытуда, көненің құндылықтарын біздің замандастарымызға жеткізуге 

тырысады. 

            Әр елдің тарихы мен мәдениеті, он саусақтан өрнектелген киімдер 

туралы мағлұмат алуға мүмкіндік береді. Киім –  белгілі бір ұлттың, 

мәдениеттің бет-бейнесін көрсетіп тұратын ғажайып дүние. Қазақ 

халқының ұлттық киімдері – оның тарихы мен мәдениеті, салт-дәстүрінің 

белгісі. Ұлттық киімдердің етек-жеңіне ою-өрнек салынады.   

           Қазақтың ою-өрнегі – үй-жиһаздарын, сәндік, тұрмыстық бұйымдар 

мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданылатын өрнектер. Ою-

өрнектің бірнеше түрлері бар. Солардың бірі «мүйіз» деп аталады. 

 «Мүйіз» – қазақ оюының ең көне түрі.   «Мүйіз» ою-өрнегі кейде ұсақ, 

кейде ірі болып келеді. Ұсақ түрлері ағаш, сүйек, мүйіз сияқты нәзік 

қолөнер саласында қолданады. Ірі түрлері сырмақ, текемет, алаша, кілем, 

сәулет өнерінде сан түрлі мәнерде қолданылады. 

            

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

Өрнек: тіл сөзі 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

с...н, та...ғам, бұ...ым, же..., ...тек, д...стүр, на...ыш, о..., та...ар 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 
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9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Сән 

Сәнді киім 

Озық үлгі 

Өрнек 

Нақыш 

Ою салу 

Бұйым 

 

11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  

сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

          Бүгінгі күні дизайнның алатын орны ерекше. Дизайн заман 

талабынан туындаған өнердің озық үлгісі болып табылады. Дизайн – кез 

келген бұйымның жаңа үлгісін   салыстырып, заман талабына сай жан-

жақты жасау деген сөз. Дизайн тек бейнелеу өнерімен шектелмейді, ол 

өнердің алуан түрінде өзіндік орын алады.  Қазіргі уақытта  

республикамызда дизайн өнеріне айрықша мән берілуде. Өйткені ол 

өндірістік тауарларымыздың дүниежүзілік нарықтық экономикадағы рөлін 

көтереді.   Осы орайда ұлттық өзіндік қолтаңбасы бар көркем бұйымдар 

жасаудың жаңа үлгісін табу өнеріміздің озық үлгісіне айналып отыр.  

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)  Сән дегеніміз белгілі бір талғамның уақытша үстем болуы.  

  

Ә) Ұлттық киімдердің жасалуында этникалық дәстүрдің, тұрмыс-

тіршіліктің, қоғамның белгілері бар.   

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

             Қазақ халқының  ұлттық киімдері де өз ерекшелігін жойған емес. 

Ұлттық киімдер үлгілері әлі күнге дейін сақталған. Олардың түрлері көп  

және тігілу әдістері да айрықша. Ұлттық киімдердің жасалуында 

этникалық дәстүрдің, тұрмыс-тіршіліктің, қоғамның белгілері бар.  
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Қазақстанның қазіргі сәнгерлері ұлттық киімдердің дәстүрлерін сақтап, 

дамытуда, көненің құндылықтарын біздің замандастарымызға жеткізуге 

тырысады. 

 

 14-жаттығу. Сұраулы сөйлемді жай сөйлемге айналдырыңыздар. 

 

1. Киім бірінші қажетті зат па? 

2. Дизайн заман талабынан туындайтын өнер үлгісі ме? Қалай? 

3. Ұлттық киімдердің жасалуында қандай белгілер болуы мүмкін? 

 

15-жаттығу.  Берілген сөздер мен сөз тіркестерін қолданып, бірнеше 

сөйлем құрыңыздар. 

 

сән, сәнді киім, отандық дизайнерлер, отандық өнім, заман талабы, тауар, 

өзіндік қолтаңба 

 

16-жаттығу.  Мәтінді оқып, оны мағынасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер.  

  

17-жаттығу.  Мәтіндегі негізгі ойды беріңіздер. 

 

18-жаттығу.  Мәтіндегі өздеріңізге ұнаған абзацты анықтаңыздар. Өз 

таңдауларыңызды түсіндіріңіздер. 

 

19-жаттығу. Төменде берілген сөздер мен сөз тіркестерін білесіздер  ме? 

Бұл сөздер сөздік қорларыңызда бар ма? Ана тілдеріңіздегі баламасын 

табыңыздар. 

 

сәнді киім, үздік бренд, белдік, дорба, иіссу, көзілдірік, ақша, қаржы, ақша 

айналымы, әтір, бұйым, тосын сый, сымбатты 

 

20-жаттығу. Берілген сөйлемдерді оқыңыздар. Таныс емес сөздерді 

сөздіктен қараңыздар. 

 

Белгілі қазақстандық дизайнер Құралай Нұрқаділова бұл мәдени іс-

шарада өзінің “Quantum” атты коллекциясымен шықты.  Мұнда нәзік 

көйлек ерлердің күртешесімен келістірілген. Бұл еркіндіктің, сән әлемінің 

шексіздігін айғақтайды.  

 

21-жаттығу.  Сөйлемдерді түсінуге әрекет жасаңыздар. 

 

Кім? Қай жылы? 
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1. Эмпорио Армани – 1975 жылы негізі қаланған, ерлерге киім 

өндіретін компания. 

2. Ал Кристиан Диор 1946 жылы өзінің сән үйінің негізін қалап, бүкіл 

әлемге таныла бастаған. 

3. 1909 жылы Коко Шанель негізін қалаған сән үйі бірнеше 

дүниежүзілік соғыстар кезінде де өз қызметін тоқтатпай, 

классикалық үлгі ретінде көпшіліктің жадында сақтала білді. 

 

22-жаттығу. Диалогті оқыңыздар. Диалогті монологке  айналдырыңыздар. 

 

Аңсар: -Саған қонақ күту ұнай ма? 

Сәуле: -Әрине, ұнайды. Қонақ келсе, төбем  

көкке жетіп қуанамын. 

  

 

Аңсар: -Оларға асты кім дайындайды? 

Сәуле: -Анам дастарқанға қазақтың ең таңдаулы асын, қазы мен 

қартасын қояды. Қонақтың «сыбағасын» асады. 

Аңсар: -Қонаққа кімдер келеді? 

Сәуле: - Оюлы қамзол киген әжелер, жібек орамал тартқан 

келіншектер келеді. 

Аңсар: -Олар жаңа үлгідегі сәнді киімдерді қайдан алады екен? 

Сәуле: -Меніңше, интернет –дүкендерге  тапсырыс беріп алады. 

Аңсар: -Мүмкін олар киімдерді тіктіретін шығар? 

Сәуле: -Әрине, олай да болуы мүмкін. Қазір «Сымбат» және 

«Ерке-нұр»  шеберханалары бар ғой! 

Аңсар: -Бұл шеберхана қандай киім тігеді екен? 

Сәуле: -Ұлттық нақыштары бар киім үлгілерін тігеді. 

Аңсар: -Қандай керемет! Сонда заман талғамына сай халықтың 

киімі де, тұрмысы да өзгереді ғой. 

Сәуле: -Иә, солай болады. 

 

 

    23-жаттығу. Мәтінді оқыңыздар. Мәтінге тақырып беріңіздер. Қазақтың 

ұлттық киім атауларын қатесіз жазып, естеріңізге сақтаңыздар.  

 

Қазақтың ұлттық киімдері: тақия, бөрік, көйлек, қамзол, шапан, тон. 

Ер адамның киімдері: шапан, тон, шалбар, белдік. Әйел киімдері: көйлек, 

қамзол, кимешек, жаулық, сәукеле. 

         Қыздар көбінесе құндыз бөрік, тақия киіп, шолпы тағып жүреді. 

        Тақия – жеңіл, дөңгелек бас киім. Ол оюлы болады. Кимешек – қазақ 

әйелдерінің киелі бас киімі. Тон – жылы сырт киім.  

 

  24-жаттығу.  Сөйлемдерді толықтырыңыздар. 
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     1. Адамдар қыста ... киім ... . 2. Қысқы ... киеді. 3. Әкем ... етік сатып ... . 

4. Көктемде ... киімдер ... . 5 Мақсат ........ туфли.......... . 6. Сырт киімдер: ..., 

тон, ... . 7. Аяқ киімдер: ..., етік, ... .           8. Киімнің ... сәнді. 9. Киіміміз ...  

және сәнді. 10. Алмас ... қалың ... сатып алды.  

 

25-жаттығу. Төмендегі сөздермен үлгі бойынша сөз тіркестерін 

құрыңыздар. 

 

Үлгі:  былғары белбеу, белбеу сатып алу 

 

 белбеу  

 қолөнер 

 ою-өрнек   

 шаң-тозаң 

 

26-жаттығу.  Сөздердің орнын ауыстырып, сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

1. қолданған, қолөнер, табиғат, бұйымдарына, көріністерін, Шебер 

адамдар  

2. __________________________________________________  

3. киізден, заттары, тұрмысқа, Көшпелілердің, қажетті, жасалған 

_____________________________________________________ 

4. киімдері, бедерленген, табиғи, Әйел ,тастармен  

5. __________________________________________________ 

6. арба, сандық, үстел, сүйегінен Ағаш ұсталары киіз үй жасаған 

___________________________________________________ 

 

27-жаттығу.  Сіздіңше мәтінде қандай мәселе көтерілген? Айтыңыздар. 

 

28-жаттығу.  Өтілген тақырыпқа таныстырылым (презентация) 

ұйымдастырыңыздар. Тақырып: «Ұлттық сән үлгілері». 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

  1-жаттығу. Төмендегі сөздерге жатыс септігінің жалғауын жалғап 

үйреніңіздер. 

 

№ Бірінші жолы Екінші жолы 

 Түбір -да, -де  

-та, -те 

Түбір Тәуелдік жалғау  

-ы, -і, -сы, -сі 

Жатыс септік 

-нда, -нде 
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Үлгі: киім -де киім -і -нде 

 

 

 

 

 

 

 

2-жаттығу.   Сөз тіркестерінің алғашқы сыңарына сұрақ қойыңыздар. 

                                              

 киетін тон,  беретін сыйлық,  тігетін ине,  тағатын білезік,  

ұнайтын бөрік   

                              

3-жаттығу. Төмендегі сөз тіркестерін тәуелдік жалғауының                                                 

І, ІІ жағында  жазыңыздар.                          

                                       

Үлгі: киетін тоным – киетін тоның, киетін тоныңыз   

 

 беретін сыйлық,  тігетін ине,  тағатын білезік,  ұнайтын бөрік   

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Болжау мәнді сөйлем.        

-ар, -ер, -р қосымшаларының қызметі. Шамамен сөзінің қолданысы. Сан 

есімдер мен жуық, шамалы, шақты сөздерінің тіркесі. Етістік+ ған,(- ген, 

-қан, -кен, -атын, -етін, -йтын, -йтін) шығар + ЖЖ, етістік +ған,( -ген, -

қан, -кен, -атын, -етін, -йтын, -йтін) сияқты + ЖЖ тіркестері және т.б 

тәсілдер арқылы жасалуы.  

 

4-жаттығу.  Қимыл есімдерге -ар, -ер, -р қосымшалары мен жіктік 

жалғауларын дұрыс жалғаңыздар.  Бұл қосымшалардың қызметі қандай? 

Сөйлем  құрып  көріңіздер.    

 

Үлгі:  айналысармын, айналысарсың, айналысарсыз, айналысар, 

айналысармыз, айналысарсыңдар, айналысарсыздар. Болашақта сен 

бейнелеу өнерімен айналысарсың. 

 

Айналысу, шұғылдану, салыстыру, дәлелдеу, қолдану, тырысу 

 

5-жаттығу.  Төмендегі қолданыстармен болжау мәнді сөйлем 

құрастырыңыздар. 

 

Қырыққа жуық, жүз шақты, шамамен отыздарда, келген болар, 

жазатын шығармын,  берген сияқты, орын алатын шығар, мән берілер, 

дәлелдей алатын шығар, жеткізетін шығар  

 жейде, костюм, юбка, туфли, көйлек, етік, тақия, бөрік, қамзол, киім 
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6-жаттығу.  Сөйлемдегі сөздер қандай жалғаулар арқылы 

байланысқан? Анықтаңыздар, астын сызыңыздар. 

 

Үлгі: Дизайн заман талаб+ы+нан туында+ған өнер+дің озық үлгі+сі 

болып табылады. 

 

Әр елдің тарихы мен мәдениеті, он саусақтан өрнектелген киімдер 

туралы мағлұмат алуға мүмкіндік береді. Киім –  белгілі бір ұлттың, 

мәдениеттің бет-бейнесін көрсетіп тұратын ғажайып дүние. Қазақ 

халқының ұлттық киімдері – оның тарихы мен мәдениеті, салт-дәстүрінің 

белгісі. Ұлттық киімдердің етек-жеңіне ою-өрнек салынады.   

 

 

 

№25 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Сәулет және құрылыс өнері. Көне 

және заманауи ескерткіштер 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Мақсат мәнді сөйлем 

  

 

  Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Сәулет, құрылыс, ескерткіш, алаң, балшық, ағаш,  кесене, мазар, 

сарай, алаң, қамыс, шебер, құрылысшы, ойын-сауық, мұра, туынды 

тал шыбық. 

2. Сәулет өнері,   мәдени ескерткіш, спорт кешені, халық шеберлері. 

3. Сәулетті, салтанатты, көне, заманауи, биік, мықты. 

4. Жобалау, салу, айналасу, өмір сүру.  

 

Мәтінді оқыңыздар. 

 

          Қазақ сәулет өнері – ғимараттарды, құрылыстар мен 

ескерткіштер кешендерін жобалау, салу, оларға уақыт талабына 

сай эстетикалық көркемдік сипат беру өнерінің ұлттық саласы.  Сәулет 

өнері ежелден келе жатқан бейнелеу өнерінің бір саласы болып табылады. 

Сәулет өнері – техниканың, ғылымның және өнердің тоғысқан жері.  

Қазіргі заманда адамдар сәулетті де салтанатты өмір сүргілері келеді. 

Сондықтан сәулет өнері де адамдардың талғамына қарай дамып отырады. 

Адам баласы көне заманнан бастап құрылыспен айналысқан. Олар үйді 

қамыстан, балшықтан, ағаштан, тал шыбықтардан салған. Тіпті су 

айдынында да үй тұрғызып үйренген. Ғасырдан ғасырға мұра болып 
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келген сәулет өнері туындылары архитектуралық ескерткіштер қатарына 

жатады.  

 Қазіргі таңда Қазақстанның сәулет құрылысы үлкен өзгерістерге 

ұшырады.   Тек Астана қаласында ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның 

басқа қалаларында да көз тартар тұрғын үйлер, офистер, банктер, мәдени 

ескерткіштер, спорт кешендері мен басқа да ерекше сәулетпен ғимараттар 

салынды.   

 Қазақстан жерінде көне және заманауи ескерткіштер өте көп 

кездеседі. Солардың бірі – Орта Азия мен Қазақстандағы   көне қала  

Түркістан.    Ахмет Йасауи  кесенесі – Түркістан қаласында  XIV ғасырдың 

соңында салынған архитектуралық ғимарат. Оны бүкіл қазақ халқы, түркі 

әлемі ерекше қасиет тұтады.  Ол XII ғасырда өмір сүрген бүкіл Шығысқа 

аты әйгілі, көне түркі ақыны Ахмет Йасауидің құрметіне орнатылған. 

          Қазақстанның көне қалаларының бірі – Тараз. Тараз жерінде атақты 

Айша бибі кесенесі орналасқан.  Ол XII ғасырдағы сәулет өнерінің 

көрнекті ескерткіші болып саналады. Айша бибі – тарихтан белгілі 

Қараханның әйелі. Күмбезді сол Қарахан салдырған.   

        Алаша хан кесенесі – сәулет өнерінің басты бір ескерткіші.  Мазар 

халық шеберлерінің қолымен XI-XII ғасырларда Алаша ханның құрметіне 

салынған. Оның есімі қазақтың үш жүзінің пайда болуымен тікелей 

байланысты.  

         Бүгінгі күні Астана – еліміздің ең ірі құрылыс алаңдарының бірі.  

Есіл өзенінің сол жағалауында бой көтерген  көрікті жерлер   туристерді 

өзінің  сәулетімен таңғалдырады.   Астанадағы көрікті ғимараттардың бірі 

– Тәуелсіздік сарайы. Оны әлемнің сегізінші кереметі деп атайды.    

        Астана-Бәйтерек монументі – тәуелсіз Қазақстанның символы.  

Бәйтерек өз тарихи тамырын сақтаған, мықты тірегі бар және болашақ 

гүлденуге талпынған  мемлекетті бейнелейді. 

        Астана символының бірі  – «Хан шатыры».  Бұл Орталық Азиядағы ең 

үлкен сауда және ойын-сауық орталығы. Ол – шатыр пішінінде салынған 

әлемдегі ең биік ғимарат. 

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

 

Өрнек: сәулет 
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4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

с...улет, ескертк...ш, ал...ң, балшы..., а...аш, к...сене, сара..., қ...рылысшы, 

сал...қ, о...ын,   м..ра, шы...ық 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Сәулет 

Қамыс балшық 

Кесене 

Мазар 

Шеберлер  

Көрнекті ескерткіш 

  

11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  

сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

1. Сәулет өнері ежелден келе жатқан бейнелеу өнерінің бір саласы. 

2. Олар үйді қамыстан, балшықтан, ағаштан, тал шыбықтардан салған. 

3. Астанадағы көрікті ғимараттардың бірі – Тәуелсіздік сарайы. 

 

 

13-жаттығу.  Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем көлемінде 

баяндап беріңіздер. 
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14-жаттығу.  Мәтін абзацтарына тақырып беріңіздер. 

 

15-жаттығу.  Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Сәулет өнері деген не? Оған не жатады? 

2. Үйді қандай материалдардан салады? 

3. Қандай көне ескерткіштерді білесіздер? 

4. Астанадағы көрнекті орындарды атай аласыздар ма? 

 

16-жаттығу. Мәтіндегі өздеріңізге ұнаған абзацты анықтаңыздар. Өз 

таңдауларыңызды түсіндіріңіздер. 

 

17-жаттығу.  Мәтіндегі жаңа ақпаратты қалай пайдаланар едіңіздер? 

 

18-жаттығу. Диалогті оқыңыздар. Осы үлгі бойынша сұхбат құрыңыздар. 

 

Салтанат: –  Бүркіт, Қазақ елінің алғашқы астанасы қай қала болды? 

Бүркіт:       -   Қазақ елінің алғашқы астанасы Орынбор қаласы болған. 

Салтанат:   -  Кейіннен астана Қызылорда қаласына көшірілді ғой. 

Бүркіт:       -  Иә, астана Қызылорда қаласына көшірілді. Ал 1929 жылы 

                      Қазақстанның астанасы Қызылордадан Алматыға көшірілді. 

Салтанат:  -  Алматы - әдемі қала. Маған Алматы қаласы өте ұнайды. 

Бүркіт:      -  Бұл қала маған да ұнайды. «Қазақстан» қонақ үйі, Республика  

                    сарайы сәулет өнерінің әсем үлгісімен салынған. 

Салтанат:  -  Тағы қандай әдемі ғимараттар бар? 

  Бүркіт:    -  М.Әуезов атындағы драма театры, Орталық мұражай, Ғылым  

                     академиясының бас ғимараты қаланың көркін аша түседі. 

Салтанат:  -  Ал қазіргі Астанамыз бақытты болашақтың символы сияқты. 

Бүркіт:       - Астана Еуразия құрылығындағы әйгілі қала болмақ. 

 

19-жаттығу. Сұхбатты оқып, тапсырманы орындаңыздар. «Кесенеде» 

диалогін  монологке  айналдырыңыздар. 

 

 Аманжол мен Бористің сұхбатын  оқыңыздар.  

 Аманжол  Түркістан қаласының қандай көрікті жерлеріне саяхат 

жасады? Не көрді, не сатып алды? 

                         

Кесенеде 

 

Борис: - Сен кезекті демалысыңда қайда бардың? 

Аманжол: - Түркістан қаласына бардым. Онда екі апта демалдым. 

Қожа Ахмет Йасауи кесенесінде болдым. 

Борис: - Мен Түркістанда болған жоқпын, бірақ интернеттен, 
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теледидардан Йасауи кесенесін көрдім. 

Аманжол: - Борис, білесің бе, маған «Тайқазан» ұнады. Өзі қандай 

үлкен! Оны көріп таңғалдым. 

Борис: - Тағы не көрдің? 

Аманжол: - Ескі әшекейлерді, қыш құмыраларды көрдім. Барлығын 

суретке түсірдім. Айтпақшы, мен «Шығыс базарына» 

бардым. Достарыма, отбасыма сыйлық сатып алдым. 

 

  

20-жаттығу. Мәтінді оқыңыздар. Мазмұнын айтыңыздар. 

 

Тайқазан 

 

   Тайқазан – Түркістандағы қасиетті қазан. «Тайқазанды» Әмір Темір 

жасатып, Йасауи кесенесіне сыйлаған. Оны жеті түрлі металдан жасаған, 

оған 60 шелек су сияды. Қазан суы қасиетті  деп танылған. Тайқазанның 

салмағы 2 тонна, биіктігі 160 см, көлемі 242 см. Оның қабырғаларында 

өсімдік тәріздес өрнектер мен араб әрпімен оюланып құйылған жазулары 

бар.  

Тайқазанның сыртында «Алла» және «Бақытты болыңыз» деген 

сөздер 14 рет жазылған. 

Халқымыз және қаланың қонақтары бұл көне ғасыр ыдысын ерекше 

құрметтейді. Тайқазан – бірліктің, татулықтың белгісі. 

 

  

21-жаттығу. Монолог мәтінін пайдаланып, «Тарихи қала – Түркістан» 

тақырыбына эссе жазыңдар.  

 

22-жаттығу. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап жазыңыздар. 

 

1. Тайқазанның салмағы, биіктігі, көлемі қанша? 

2. Тайқазанның сырты қалай безендірілген? 

3. Тайқазанды кім жасатқан? 

4. Тайқазан ненің белгісі? 

 

23-жаттығу.  Сіз оқыған мәтін не жөнінде? 

 

24-жаттығу.  Мәтін бойынша ақпарат беріңіздер. Оқиғаға баға беріңіздер. 

Досыңызға  алған ақпаратыңызды баяндап сұхбат құрыңыздар. 

 

25-жаттығу.  Өтілген тақырыпқа  мақала жазыңыздар. Мақала тақырыбы: 

«Қожа Ахмет Йассауи кесенесі» 
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 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Сөйлемдегі  грамматикалық форманың (ілік септігі + тәуелдік 

жалғауы) қолданылу тәртібін түсіндіріңіздер. 

 

 Сәулет өнері – техниканың, ғылымның және өнердің тоғысқан жері. 

 

2-жаттығу. Мәтіннен төмендегі сызба үлгісіндегі барлық сөз тіркестерін 

теріп жазыңыздар. 

 

         1.   Сын есім   +  зат есім 

             

              Үлгі: қасиетті        жер          

        

2. Зат есім + зат есім 

 

              Үлгі: қазақ      халқы 

 

3-жаттығу.  Берілген  жұрнақтармен сын есімдер жасаңыздар. 

 

//-лық, -лік, 

 -дық, -дік, ----- ұлт, мемлекет, қызмет, қала, әлеумет, қоғам, дәрігер, 

үкімет, 

  -тық, -тік//      бюджет, қаржы, жыл, доктор, тіл, әке, материал, 

инновация. 

 

//-лы, -лі, 

  -ды, -ді,  ---- ақыл, мейірім, сабыр, парасат, мәдениет, білім, білік,  

тәжірибе,  

  -ты, -ті//    су, ылғал, орман, тұз, дәм, байсал, құн, баға, қасиет, қадір, 

өзек. 

 

4-жаттығу.  Мәтіндегі сан есімдерді  сөзбен жазыңыздар. 

 

 

 

5-жаттығу.  Төменде берілген сөйлемдердегі сызықшаның қойылуын 

түсіндіріңіздер.  

 

1. Қазақ сәулет өнері – ғимараттарды, құрылыстар мен 

ескерткіштер кешендерін жобалау, салу, оларға уақыт талабына 

сай эстетикалық көркемдік сипат беру өнерінің ұлттық саласы.   

2. Алаша хан кесенесі – сәулет өнерінің басты бір ескерткіші.   

3. Астана-Бәйтерек монументі – тәуелсіз Қазақстанның символы.   
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4. Ол – шатыр пішінінде салынған әлемдегі ең биік ғимарат. 

5. Астана символының бірі  – «Хан шатыры».   

 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Мақсат мәнді сөйлем.  – 

у үшін тіркесі және қимыл етістігінің барыс септігінде қолданылуы және 

т.б тәсілдер арқылы жасалуы.  

 

6-жаттығу.  Мақсат мәнді сөйлемдер қалай жасалған? Олардың  жасалу  

тәсілдерін анықтаңыздар. Осы үлгіде сөйлем құрыңыздар. 

 

1. Адамдар сәулетті де салтанатты өмір сүру үшін,  құрылысшылар көз 

тартар тұрғын үйлер  тұрғызып жатыр.  

2. Адамдардың талғамына сай сәулет өнерін дамыту үшін,   

сәулетшілер су айдынында да үй тұрғызады. 

3. Ахмет Йасауи  кесенесінде орналасқан Тайқазанды тамашалауға 

барамыз. 

4. Шатыр пішінінде салынған әлемдегі ең биік ғимарат «Хан шатырды» 

көруге жан-жақтан туристер келіп жатыр. 

 

7-жаттығу.  Мақсат мәнді сөйлемдерді толықтырыңыздар. 

1. Астананың сәулет құрылысын дамыту үшін, .............. . 

2. Мемлекет спорт кешендерін салуға .............................. . 

3. Үйді  ағаштан салу үшін, ................................................ . 

4. Адам баласы құрылыспен айналысуға, ......................... . 

5. Қазақстанның  көне ескерткіштерін сақтап қалу үшін, .... . 

 

 

№26 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Ғарыш әлемі. Ғарыш айлағы және 

ғарышкерлер 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Қарсылық мәнді сөйлем 

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Ғарыш, әлем, аспан, ұшақ, ғарышкер, жұлдыз, күн, ай, зымыран, 

ұшқыш-инженер, қашықтық, атақ, түбек. 

2. Ғарыш айлағы, ғарыш кемесі, ғарыштық өмір, аспан денелері, 

қашықтық,  жер беті, жердің серігі, ғарыш саласы,   жоғары әскери   

училище, ержүрек сапар. 

3. Сынақтан өту, ұшу, айналып жүру.  
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Мәтінді оқыңыздар. 

 

          Жерді дөңгелене қоршаған бүкіл дүние  әлем немесе ғарыш деп 

аталады. Ғарышты зерттеушілердің болжауынша, жұлдыздардың жалпы 

саны әлденеше миллиардтан асып кетеді.  Жұлдыздар жерден өте көп 

қашықтықта орналасқан. Жерге ең жақын жұлдыз – Күн. Жердің серігі – 

Ай. Олар да жұлдыз сияқты жылтырап көрінеді.    Жердің төңірегінде ірі 

аспан денелері, планеталар айналып жүреді.  Ғарыш әлемінің ашылмаған 

құпиясы көп. Оны зерттеу үшін түрлі заманауи зымырандар мен 

ғарышкерлер сапар шегуде. 

          Қазақстанның ғарыш айлағы – Байқоңыр, ол Қызылорда облысы 

Қармақшы ауданының аумағында орналасқан. Іргесі 1955 жылы 

қаланған. Байқоңырдың ұшу жолы Арал теңізінен Камчатка түбегіне дейін 

созылып жатыр. Қазір оның аумағы өте үлкен.  Айлақтың жер бетіндегі 

бірнеше  ұшу кешені, ғарыш аппараттары мен зымыран тасығыштар, 

сынақтан өткізілетін көптеген  ғимараттар, ғарыш аппараттары мен  отын 

және сығылған газды құюға арналған  стансалары, екі әуежай  және өлшеу 

кешені қамтылған. Әр ғарышкер үшін ғарышқа ұшқан және Жерге қайтып 

оралған күн – ерекше күндер. Осы аралықты жеке ғарыштық өмір деп 

атауға да болады. 

         1961 жылы 12 сәуірде  тұңғыш рет ғарышқа адам ұшты. Ол –            

Ю.А. Гагарин.   Қазақ елі өз тәуелсіздігін алғаннан кейін Байқоңыр ұшу 

алаңынан болашақта ғарышқа ұшатын қазақ ғарышкерлерді осы жерде 

даярлай бастады. Ғарышкерлер қатарына іріктелген болашақ қазақ 

батырлары Ресейдегі космонавтар әзірлейтін жерде дайындықтан өтетін 

болды. 

Тоқтар Әубәкіров  –   қазақтың  тұңғыш ғарышкері, авиация генерал-

майоры. Ол 1946 жылы Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Май 

ауылында туған.   

Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы ғарыш кемесімен ғарышқа жол салды. 

Ол 50-ден астам жаңа ұшақтарды сынақтан өткізді.   Аса қауіпті 

сынақтарды жүзеге асырғаны үшін ер жүрек батырға Кеңес Одағының 

Батыры атағы берілді.   

Бірнеше жылдар бойы Тоқтар Әубәкіров тәуелсіз мемлекетіміздің 

ғарыш саласындағы істеріне басшылық жасады. Ол Елбасының ғарыш 

істері жөніндегі кеңесшісі болды. Тоқтар Әубәкіров – техника 

ғылымдарының докторы, профессор. 

  Қазақ жерінен екінші болып көкке көтерілген Талғат Мұсабаев 1951 

жылы  Алматы облысының Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында дүниеге 

келген. Ол Рига азаматтық авиация инженерлері институтын 1974 жылы 

және Ақтөбе жоғары ұшқыштар училищесін 1993 жылы бітірген.  Талғат 

Мұсабаев – Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясының ұшқыш-

ғарышкері. Ол – Қазақстан Республикасының «Халық қаһарманы» деген 

атаққа ие ғарышкер.   
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Айдын Айымбетов –  «Байқоңыр» айлағынан ғарышқа ұшқан үшінші 

қазақ ұлтының өкілі.  Ол мектепті  бітірген соң, П.С.Кутахов атындағы 

Армавир жоғары әскери авиация училищесіне түсіп,  ұшқыш-инженер 

мамандығын алып шығады.  Айдынның қызмет жолы  әуе және ғарыш 

қызметімен байланысты, ол  – өз ісінің маманы. Қазақстандық космонавт 

экспедициялық сапар барысында  10 шақты зерттеулер жүргізді.   

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

Өрнек: тіл сөзі 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

...арыш, ...лем, ...шақ, ж...лдыз, к...н, а..., зым...ран, ата..., т...бек 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

  10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Ғарыш  

Әлем 
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Ғарыш айлағы 

Ғарыш кемесі 

Жер серігі  

Зымыран 

  

 11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  

сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

          Жерді қоршаған бүкіл дүние  әлем немесе ғарыш деп аталады. 

Ғалымдардың болжауынша, жұлдыздардың жалпы саны әлденеше 

миллиардтан асып кетеді.  Жұлдыздар жерден өте көп қашықтықта 

орналасқан. Жерге ең жақын жұлдыз – Күн. Жердің серігі – Ай. Олар да 

жұлдыз сияқты жылтырап көрінеді.    Жердің төңірегінде ірі аспан 

денелері, планеталар айналып жүреді.   

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы ғарышқа ұшты. Ол 50-ден астам жаңа 

ұшақтарды сынақтан өткізді.    

  

Ә)  Талғат Мұсабаев – Қазақстан Республикасы және Ресей 

Федерациясының ұшқыш-ғарышкері. 

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

         Байқоңыр – ғарыш алаңы, ол Қызылорда облысы Қармақшы 

ауданының аумағында орналасқан. Іргесі 1955 жылы 

қаланған. Байқоңырдың ұшу жолы Арал теңізінен Камчатка түбегіне дейін 

созылып жатыр. Қазір оның аумағы өте үлкен.   

 

14-жаттығу.  Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

 

15-жаттығу.  Төменде берілген сөйлемдердегі сызықшаның қойылу 

ережесін түсіндіріңіздер. Осы үлгімен сөйлем құрастырыңыздар. 

 

Жерге ең жақын жұлдыз – Күн.  Жердің серігі – Ай. Байқоңыр – 

ғарыш алаңы, ол Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында 

орналасқан. Ол –            Ю.А. Гагарин. Тоқтар Әубәкіров – техника 

ғылымдарының докторы, профессор. Талғат Мұсабаев – Қазақстан 
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Республикасы және Ресей Федерациясының ұшқыш-ғарышкері. Айдын 

Айымбетов –  «Байқоңыр» айлағынан ғарышқа ұшқан үшінші қазақ 

ұлтының өкілі.   

 

 

16-жаттығу.  Берілген  тірек сөздермен  сұхбатты аяқтаңыздар. 

 

 Тірек сөздер:  ғарыш айлағы, планеталар, жердің серігі, ай, күн, 

жұлдыз,  батыр, ұшқыш-ғарышкер 

 

– Айдын аға, ғарышқа ұшқанда біраз ғылыми-тәжірибелік 

сынақтар жүргізгеніңізді білеміз. Тәжірибе барысында тосын оқиғалар 

орын алмады ма? 

 

    – Ғарышта мен қазақ ғалымдарының тапсырысы бойынша физика-

техникалық, биологиялық  ғылыми тәжірибе жүргіздім. Бұлардың бәрі 

отандық ғылымды дамытуға қажет жобалар болып саналады.   

Ғалымдарымыз  осы материалдарды пайдаланып, радиация сәулесін  

зерттейді. Ал тәжірибе жүргізу барысында ешқандай төтенше оқиға болған 

жоқ. 

     – Сіздің мамандығыңыз ұшқыш па? 

     – Иә, мен әскери жойғыш ұшақтарды басқаратын ұшқышпын.   

-  Ұшқыш, ғарышкер болуды бала кезіңізде армандадыңыз ба? 

      –  Иә, мен  ғарышкер болуды армандадым. Жоғары сыныпта осы   

арманымды іске асырудың жолдарын қарастыра бастадым.  Ғарышкер 

болу үшін алдымен әскери ұшқыш болу керек екенін түсіндім. 

Тыңғылықты дайындық пен тынымсыз ізденістің арқасында арманыма қол 

жеткіздім. 

.... 

 

 17-жаттығу.  Диалогті  монологке  айналдырып жазыңыздар. 

   

 18-жаттығу.  Үлгі бойынша сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі: Байқоңыр – ғарыш алаңы. 

 

19-жаттығу.  Берілген суреттерді сипаттап жазыңыздар. 
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20-жаттығу.  Мәтінді оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем көлемінде 

баяндап беріңіздер. 

 

21-жаттығу.  Жауап беруге арналған сөйлем түрлерін пайдаланыңыздар 

және сөйлемді аяқтаңыздар. 

 

Сұрақ: Сіз «ғарыш» деген ұғымды қалай түсінесіз? 

Жауабы:  «Ғарыш» деп жерді қоршап тұрған бүкіл  ______ айтамыз. 

Сұрақ: «Байқоңыр» ғарыш алаңы қай жерде орналасқан? 

Жауабы: «Байқоңыр» ғарыш алаңы   ______     орналасқан. 

Сұрақ: Алғаш рет ғарышқа көтерілген ғарышкерлер кім еді? 

Жауабы: Алғаш рет ғарышқа көтерілген ғарышкерлер: ________ . 

 

22-жаттығу.   Мәтіндегі негізгі ойды беріңіздер. 

 

23-жаттығу.  Мәтін абзацтарын қалай өзгертуге болады? Өз ойларыңызды 

білдіріңіздер. 

 

24-жаттығу.  Сіз оқыған мәтін не жөнінде? 

 

25-жаттығу.   Сұрақты талқылауға қатысыңыздар.  

 «Ғарышты игеру»  ісінен  

еліміз қандай пайда алады?  

 

26-жаттығу.   Мәтінді қайталап қараңыздар. Мәтін мазмұнына қатысты 

көзқарастарыңызды  баяндап  беріңіздер. 

 

27-жаттығу.   Іскери-ресми түрінде ғарышкерлерге (өздеріңіздің 

таңдауларыңыз бойынша) хат жазыңыздар. 

 

 Ескерту: Іскери-ресми хат түрі оқулықтың соңындағы қосымшада 

берілген. 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Мәтіннен  үлгіде көрсетілген есімді  сөз тіркестерін 

табыңыздар. 

 

Үлгі:  аспан денелері (зат есім + тәуелдік жалғауының ІІІ жағындағы зат 

есім) 

 

2-жаттығу.  Мәтіннен сын есімдерді көшіріп жазыңыздар. 
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Үлгі: жақын, ірі 

 

3-жаттығу.  Асты сызылған  етістіктер қандай грамматикалық 

тұлғалармен жасалған? Алғашқы сөйлемдерге сұрақ қою арқылы, мезгіл 

мәнді сөйлемнің жасалуын анықтаңыздар. 

 

1. Ол мектепті  бітірген соң, П.С.Кутахов атындағы Армавир жоғары 

әскери авиация училищесіне түсіп,  ұшқыш-инженер мамандығын 

алып шығады.   

2. Ол ұшқыштар мектебін бітірген соң,  ғарышқа «Восток» ғарыш 

кемесімен ұшты.  

3. Ғарыштан оралған соң, оған Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. 

 

4-жаттығу. Мақсат мәнді сөйлем қалай жасалған? Талдаңыздар. 

 

Аса қауіпті сынақтарды жүзеге асырғаны үшін, ер жүрек батырға 

Кеңес Одағының  Батыры атағы берілді.   

 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Қарсы мәнді сөйлем.  

Қарсылықты жалғаулықтар (бірақ, дегенмен, әйтсе де, сонда да, алайда) 

және т.б тәсілдер арқылы жасалуы.  

 

5-жаттығу.  Төмендегі сөйлемді екі жай сөйлемге ажыратыңыздар. 

Олардың бір-бірімен қалай байланысқанын анықтаңыздар.   

 

Ғалымдар жердің төңірегінде ірі аспан денелері мен планеталарды 

зерттеу үшін түрлі заманауи зымырандарды ойлап тапқан, алайда  ғарыш 

әлемінің ашылмаған құпиясы көп. 

 

6-жаттығу. Төмендегі  қарсылықты шылауларды   қалай қолданар 

едіңіздер? Үлгі бойынша   сөйлем құрып көріңіздер.  

Үлгі:  Мен Байқоңыр туралы  деректі фильмдерді көп көрдім, бірақ 

ғарыш айлағына барған емеспін. 

         бірақ, дегенмен, әйтсе де, сонда да, алайда 

7-жаттығу. Сөйлемдерді толықтырып айтыңыздар. 

 

1. ......................................., сонда да олар жұлдыз сияқты жалтырап 

тұрады. 

2. Айлақтың жер бетіндегі бірнеше  ұшу кешені бар, дегенмен 

....................... . 
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3. .............................................., алайда ғарышқа ұшатын қазақ 

ғарышкерлерін осы жерде даярлайды. 

4. Ғарыш айлағының отын және сығылған газды құюға арналған  

стансалары, екі әуежайы  және өлшеу кешені бар, әйтсе де 

................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№27 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Көлік тасымалы – логистика. 

Байланыс 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Себеп-салдар мәнді сөйлем 

  

Берілген сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Көлік, жолаушы, пойыз, жүк, байланыс, хат-хабар, сым, 

радиотолқын, тасымал,  нүкте, мүлік, қойма, қаптама, құрал-жабдық, 

инфрақұрылым, теміржол. 

2. Жүк тасымалы, қалааралық тасымал, жетістік нәтижелері, көлік 

тасымалы,   жетекші сала. 

3. Ақша аудару, жүзеге асыру, тасу, жеткізу.  

 

Мәтінді оқыңыздар. 

 

          Көлік тасымалы  – материалдық өндірістің жолаушылар мен жүк 

тасымалдауды жүзеге асыратын аса маңызды және экономиканың 

инфрақұрылымын қалыптастыратын салалардың бірі. Өткен ғасырларда 

ғылыми-техникалық жетістіктердің нәтижесінде автомобиль, пойыз, ұшақ 

сияқты көлік түрлері пайда болды.   Бұл көліктер  жолаушыларды 

тасымалдау ісін  жүзеге асырады. 

 Бүгінде ұшақтың түрлері өте көп. Олардың ішінде тікұшақтар, 

барлық заманауи  талапқа сай жабдықталған зымыран ұшақтар, жүк және 

адам таситын әуе көліктері бар. "Тальга" сияқты жүйрік пойыздар мен 
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жеңіл машиналар модельдері де адамдардың сұранысын 

қанағаттандырады. 

        Логистика – корпорация,  компания, зауыт, фабрика секілді 

кәсіпорындардың жасап шығарған тауар өнімдерін бір нүктеден екінші 

нүктеге жеткізумен айналысатын  сала. Ол тасымалдау, мүліктеу, 

қоймалау, қаптамалау және қауіпсіздік сияқты жұмыс түрлерін қамтиды. 

Логистика саласына жер, әуе, кеме, темір жол секілді тасымалдау көлік 

түрлерін жатқызамыз.  Солардың бірі автомобиль көлігі –  жолаушылар 

мен жүктерді таяу және орта қашықтыққа жедел жеткізетін тиімді көлік 

құралы. Автомобиль көлігімен жолаушы тасымалы қала ішіндегі және қала 

маңындағы, қалааралық және халықаралық болып бөлінеді.     Теміржол 

көлігі – көлік кешенінің жетекші саласы, жүктер мен жолаушыларды алыс 

қашықтыққа тасымалдайтын басты қатынас құралы. Теміржол көлігі 

тасымалдау қашықтығына байланысты   жергілікті жолаушы тасымалы, 

қала маңындағы жолаушы тасымалы және алыс қашықтықтық жолаушы 

тасымалы болып бөлінеді. Ал жылдамдығына қарай жай жолаушы 

тасымалы және жүрдек жолаушы тасымалы болады.  Әуе көлігі – көліктің 

ең жаңа және қарқынды дамыған түрі. Әуе көлігі –  жолаушыларды, пошта 

мен жүкті таситын көлік түрі. Оның басқа көлік түрлерінен артықшылығы 

– жылдамдығында.   

         Байланыс – әртүрлі техникалық құралдар арқылы ақпарат беру және 

қабылдау, яғни почта, телефон, телеграф, радио  хабарларын таратуды 

қамтамасыз ететін шаруашылықтың бір саласы. Техника құрал-

жабдықтарының сипатына қарай байланыс почта және электрлік байланыс 

болып екіге бөлінеді. Пошта  байланысы арқылы хат, газет, журнал, 

бандероль және тағы басқа заттарды алыс-жақын жеткізу және ақша 

аудару қызметтері жүзеге асырылады. Бүгінде пошта хат-хабарларын 

іріктеудің автоматтандырылған жүйелері қолданылады. Электрлік 

байланыс құрылымы бойынша сым және радиотолқын арқылы таралатын 

түрлері телефондар, теледидарлар, радио арқылы жүзеге асады.   

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

Өрнек: тіл сөзі 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 
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к...лік, ...олаушы, по...ыз, ба...ланыс, ....абар, с...м, тол...ын, н...кте, ...ойма, 

қ...рал, тем...ржол 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

Көлік 

Жолаушы 

Жүк 

Мүлік 

Қойма  

Жабдық  

  

11-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)   Көліктер  жолаушыларды тасымалдау ісін  жүзеге асырады. 

  

Ә)  Байланыс – әртүрлі техникалық құралдар арқылы ақпарат беру және 

қабылдау. 

 

12-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

 Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

         Логистика – корпорация,  компания, зауыт, фабрика секілді 

кәсіпорындардың жасап шығарған тауар өнімдерін бір нүктеден екінші 

нүктеге жеткізумен айналысатын  сала. Ол тасымалдау, мүліктеу, 

қоймалау, қаптамалау және қауіпсіздік сияқты жұмыс түрлерін қамтиды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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Логистика саласына жер, әуе, кеме, темір жол секілді тасымалдау көлік 

түрлерін жатқызамыз.   

 

13-жаттығу.  Мәтін тақырыбын  оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

14-жаттығу. Мәтінді оқып,  оны мағынасынасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

15-жаттығу.  Бірінші абзацты оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем 

көлемінде баяндап беріңіздер. 

 

 

    16-жаттығу.  Төменде берілген сөйлемдердегі сызықшаның қойылу 

ережесін түсіндіріңіздер. Осы үлгімен сөйлем құрастырыңыздар. 

 

1. Логистика – корпорация,  компания, зауыт, фабрика секілді 

кәсіпорындардың жасап шығарған тауар өнімдерін бір нүктеден екінші 

нүктеге жеткізумен айналысатын  сала.  

2. Байланыс – әртүрлі техникалық құралдар арқылы ақпарат беру және 

қабылдау.  

3. Байланыс – почта, телефон, телеграф, радио  хабарларын таратуды 

қамтамасыз ететін халық шаруашылығының бір саласы. 

4. Әуе көлігі – көліктің ең жаңа және қарқынды дамыған түрі. Әуе 

көлігі –  жолаушыларды, пошта мен жүкті таситын көлік түрі. 

 

17-жаттығу.  Сөйлемдердегі  бірдей тұлғада тұрған сөздерді сұрақ қою 

арқылы  анықтаңыздар.  

 

1. Пошта  байланысы арқылы хат, газет, журнал, бандероль және тағы 

басқа заттарды жеткізу және ақша аудару қызметтері жүзеге асырылады. 

2. Әуе көлігі – көліктің ең жаңа және қарқынды дамыған түрі. 

3. Ол тасымалдау, мүліктеу, қоймалау, қаптамалау және қауіпсіздік 

сияқты жұмыс түрлерін қамтиды. 

 

   18-жаттығу.  Үлгі бойынша сөйлем құрыңыздар. 

 

 Бүгінгі күні  заманауи көлік түрлері пайда болды. 

 Тірек сөздер: тальга жүрдек пойызы, тікұшақ, әуе кемелері 

 

19-жаттығу.  Екінші, үшінші және төртінші абзацтарды оқыңыздар. Мәтін 

мазмұнына сай сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Автомобиль көліктері қандай көлік құралы болып саналады? 
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2. Теміржол көлігі нелерді тасымалдайды? 

 

20-жаттығу.   Сөйлемдегі бос орындарды толықтырып жазыңыздар. 

 

1.  Теміржол көлігі –  __________________ тасымалдайтын  қатынас 

құралы. 

2.  Автомобиль көлігі –  ______  _______ және _______  бөлінеді. 

3. Әуе көлігі –  ______ және ______  көлік түрі. 

 

21-жаттығу.  Төменде берілген сөз тіркесін берілген сөйлемді жалғастыру 

үшін пайдаланыңыздар. 

 

 Сөз тіркесі:  көлік тасымалы 

 

1. ________  -  жолаушылар мен жүк тасымалдауды жүзеге асыратын 

салалардың бірі. 

 

22-жаттығу. Бесінші, алтыншы абзацтарды оқыңыздар. Сұхбаттың бірінші 

бөлігін тыңдаңыздар және жаңа сөздерді пайдаланып, жауап сөзді 

аяқтаңыздар. 

 

Қанат: - Сәуле, мен «логистика» деген терминді түсінбеймін, сен маған 

көмектесші. 

Сәуле: - ___________________________ . 

Қанат: - Сен байланыс түрлерінің қайсысын көп пайдаланасың? 

Сәуле: -  Мен _____, _______ жиі пайдаланамын. 

Қанат: - Мен радиотолқын арқылы таралатын байланыс түрін ұнатамын. 

Радио хабарларын тыңдаймын. 

Сәуле: -  Ал мен ___________________________ . 

 

23-жаттығу.  Диалогті монологке айналдырып әңгімелеп беріңіздер. 

 

24-жаттығу.  Сұрақты талқылауға қатысыңыздар.  

 

1. Бірінші сұрақ: Бүгінгі күні  көлік тасымалдары, логистика және 

байланыс түрлері  қандай маңызды істерді жүзеге асырады? 

 

25-жаттығу.  Мәтінді толық оқып шығыңыздар. Мәтіндегі негізгі ойды 

беріңіздер. 

 

26-жаттығу.  Мәтін абзацтарын қалай өзгертуге болады. Өз ойларыңызды 

білдіріңіздер. 
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27-жаттығу.  Өздеріңіз оқыған мәтін мазмұны бойынша қандай ақпарат 

алдыңыздар. 

 

28-жаттығу.  Мәтіндегі өздеріңізге ұнаған абзацты анықтаңыздар. Өз 

таңдауларыңызды түсіндіріңіздер. 

 

29-жаттығу. Сіздер оқыған мәтін не жөнінде? 

 

30-жаттығу.  Көру диктантын жазыңыздар. 

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу.  Кестені пайдаланып сөйлем құрыңыздар (осы сөйлемді 

келер және өткен шақ түрінде аяқтаңыздар). 

 

Көлік тасымалдары Осы, келер, өткен шақ 

пойыз,  ұшақ,  жеңіл машина  

 

 

    2-жаттығу.  Мәтіннен тұйық етістік нысанында тұрған қимыл атауларын 

табыңыздар. Оларға септік жалғауларын жалғаңыздар. Сөз тіркестерін 

құрыңыздар. 

 

Үлгі:  тасымалдау – тасымалдаудың, тасымалдауға, тасымалдауды, 

тасымалдауда, тасымалдаудан, тасымалдаумен 

 

Қалалық көліктер адамдарды бір нүктеден екінші нүктеге 

тасымалдаумен айналысады. 

  

   3-жаттығу.  Төмендегі көмекші сөздерді  сөйлемде қалай қолданар 

едіңіздер?    

 

 іші,  маңы, сырты, жаны, қасы, арасы, арасы 

 

4-жаттығу.  Үлгіде көрсетілген сөздерден басқа қандай сөздерді білесіздер, 

тізімін жазыңыздар. 

 

          Үлгі:  қалааралық, халықаралық 

 

5-жаттығу.  «Көлік» сөзі  мәтінде қандай сөздермен қолданылған? Көшіріп 

жазыңыздар. 

 

Үлгі:  автомобиль көлігі, ....  
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ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Себеп салдар мәнді 

сөйлем.  Себеп-салдар жалғаулықтар (себебі, өйткені, сондықтан, сол 

себепті)  және  т.б тәсілдер арқылы жасалуы.  

 

 6-жаттығу.  Сөйлемдердің  екінші  жартысын  жазыңыздар.  

            

1. ................................................., себебі  әуе көлігі қызметі жақсы 

дамыған. 

2. Бүгінде пошта хат-хабарларын іріктеудің автоматтандырылған 

жүйелері қолданылады, сондықтан ...................................................... . 

3. ..............................................., сол себепті "Тальга" сияқты жүйрік 

пойыздар адамдардың сұранысын қанағаттандырады. 

4. Мен телефон сатып алдым, өйткені ..................................................... . 

 

7-жаттығу.  Төмендегі  шылауларды  қолданып  «Көлік тасымалы» 

тақырыбына  сөйлеңіздер.    

 

 себебі, өйткені, сондықтан, сол себепті 

  

 

№28 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Туризм индустриясы. Қонақүй 

бизнесі 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Болжау мәнді сөйлем 

 

 

         Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

          

1. Туризм, саяхат, қонақүй, сала, шипажай, өлке. 

2. Туризм индустриясы, табиғи ресурс, табыс көзі, қызмет аясы, 

туристік нарық,   қорықты жерлер, саяхат нысандары, шипалы су, 

емдік балшық, сервис мәдениеті,  қосымша қызметтер.  

3. Ғажайып, әсем, көрікті, көркем, әлеуметтік-мәдени. 

4. Ұйымдастыру, жағдай жасау, қонақтарды қабылдау,  тапсырыс беру, 

орналастыру, тіркеу, есеп беру, қызмет көрсету. 

 

       Мәтінді оқыңыздар. 

 

         Туризм – бүгінде әлем экономикасындағы тез дамып келе жатқан 

салалардың бірі және елдің табыс көзі. Қазіргі кезде Қазақстан үшін де 

сала маңызды мәселе болып отыр. Қазақстан Республикасының туризм 

түрлері мен  формаларын дамыту үшін  мүмкіншіліктері мол. Туризм 
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Қазақстан Республикасында жылдан-жылға дамып, қызмет аясын кеңейтіп 

келеді және   әлемнің көптеген елдері қатысатын Қазақстанның өзіндік 

туристік нарығы қалыптасуда. Туризм өндірісі – саяхаттаушы тұлғалар 

үшін тауарлар мен қызметтерді құруға бағытталған өндірістік және 

өндірістік емес қызмет түрлерінің жиынтығы.   Ол көптеген шағын және 

орташа кәсіпорындармен сипатталады. Оны құру үшін табиғи ресурстарды 

пайдалану тәжірибесі бүкіл әлемде бар. Сондықтан қазылып алынған ескі 

қалалардың орны, тарихи ескерткіштер, табиғат тамашалары сияқты 

адамдарды қызықтыратын көрнекті жерлерді тамашалау жер бетіндегі 

адамдардың арманы. Туризм – көптеген жаңа жұмыс орны мен ел 

қаржысына  қыруар ақша  түсіретін сала. 

          Қазақстан аумағындағы қалалар мен табиғаты ғажайып қорықты 

жерлер ежелден саяхат және туризм нысандары болып табылған, себебі 

көне қазақ жері Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан.   

          Қазақстан – шипажайлық қорларға бай өлке. Оның табиғаты 

көркем, жанға жайлы әсем жерлерге өте бай,  мұнда  шипалы су мен 

емдік балшығы мол көптеген жерлер табылып, зерттеліп, қазір адам 

игілігіне жаратылуда. Бүгінде Қазақстанда мемлекеттік мәні бар Бурабай, 

Алма-арасан, Сарыағаш, Меркі, Манкент, Жаңақорған және жергілікті 

шипажайлар Қапал арасан, Барлық арасан, Ақжайық, Алатау, 

Оқжетпестер өз қызметтерін  атқарып жатыр. 

         Туристік қызмет, оның ішіндегі қонақүй қызметі әлеуметтік-мәдени 

қызмет түріне жатады. Туризм  қызмет көрсету арқылы қонақүй 

шаруашылық жүйесін қалыптастырады.  Қонақүй қызметін дұрыс 

ұйымдастырып дамыту үшін, сервис мәдениетін дамыту керек. Қонақүй 

бизнесі өте тиімді әрі көп кіріс, пайда алып келетін сала  болып табылады.  

         Еліміздің ірі  қалаларында қызмет көрсету жүйесі жақсы дамыған 

қонақүйлер өте көп. Алматыдағы «Медеу» қонақүйі өзінің қонақтарына 

жақсы қызмет көрсетеді.    Келген қонақтар таза ауада демалуды ұнатса, 

қыс кезінде шаңғы, конькимен мұз айдынында сырғанауға да болады.   

"Медеу" қонақ үйі әсем Алатаудың етегінде орналасқан. Тау самалы, саф 

ауа, қырлы шыңдар, әсем шыршалар адамға ляззат сыйлайды. 

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

Өрнек: тіл сөзі 
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4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

са...хат, қонақ...ай, шипа...ай, ...лке, са...а 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Саяхат 

Қонақүй 

Қорықты жерлер  

Шипажай 

Мейманхана 

Қызмет көрсету 

  

11-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Туризм Қазақстан Республикасында жылдан-жылға дамып, қызмет 

аясын кеңейтіп келеді. 

  

Ә) Туризм Қазақстан Республикасында жылдан-жылға дамып, қызмет 

аясын кеңейтіп келеді. 

 

12-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 
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         Қазақстан – шипажайлық қорларға бай өлке. Оның табиғаты көркем, 

жанға жайлы әсем жерлерге өте бай.  Мұнда 1930-1960 жылдар арасында 

шипалы су мен емдік балшығы мол көптеген жерлер табылып, зерттеліп, 

қазір адам игілігіне жаратылуда. 1986 жылдан бастап Қазақстанда 

мемлекеттік мәні бар Бурабай, Алма-арасан, Сарыағаш, Меркі, Манкент, 

Жаңақорған және жергілікті шипажайлар Қапал арасан, Барлық арасан, 

Ақжайық, Алатау, Оқжетпестер өз қызметтерін  атқарып жатыр. 

 

13-жаттығу.  Мәтін тақырыбын  оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

14-жаттығу. Мәтінді оқып,  оны мағынасынасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

15-жаттығу.  Бірінші абзацты оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем 

көлемінде баяндап беріңіздер. 

 

16-жаттығу.  Сөйлемдегі жалқы есімдерді тауып, сұрақ қойыңыздар. Осы 

үлгімен сөйлем құрастырыңыздар. 

 

1. 1986 жылдан бастап Қазақстанда мемлекеттік мәні бар Бурабай, 

Алма-арасан, Сарыағаш, Меркі, Манкент, Жаңақорған және 

жергілікті шипажайлар Қапал арасан, Барлық арасан, Ақжайық, 

Алатау, Оқжетпестер өз қызметтерін  атқарып жатыр. 

 

 

17-жаттығу.  Сөйлемдердегі  асты сызылған сөздердің түбірін анықтап, 

оларға сұрақ қойыңыздар.  

 

1. Мұнда 1930-1960 жылдар арасында шипалы су мен емдік балшығы 

мол көптеген жерлер табылып,  қазір адам игілігіне жаратылуда. 

2. Туристік қызмет, оның ішіндегі қонақүй қызметі әлеуметтік-мәдени 

қызмет түріне жатады. 

 

18-жаттығу.  Сөйлемдерді толықтырыңыздар. 

 

     1.Туризм – бүгінде әлем ___________ тез дамып жатқан салалардың бірі 

және елдің табыс көзі. 2. Қазіргі кезде Қазақстан үшін де бұл экономика 

секторы ______ мәселе болып отыр. 3. Қазақстан Республикасының туризм 

түрлері мен  формаларын _____ үшін  мүмкіншіліктері мол. 4. Туризм 

Қазақстан Республикасында ________ дамып, қызмет аясын кеңейтіп 

келеді. 5. Соның арқасында әлемнің көптеген _______ қатысатын 

Қазақстанның өзіндік туристік нарығы қалыптасуда. 
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Қажетті сөздер: экономикасындағы, маңызды,  дамыту,  жылдан-жылға, 

елдері 

 

19-жаттығу.  Сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

1. Туризм индустриясы дегеніміз не? 

2. Туризм индустриясын құру үшін нені пайдалану қажет?  

3. Қазақстан аумағындағы әдемі қалалар мен табиғаты ғажайып 

қорықты жерлерді  білесіз бе? 

4. Әлеуметтік-мәдени қызмет түрлерін атаңыз. 

 

20-жаттығу. Асты сызылған сөздерді мағынасы жақын сөздермен 

ауыстырып жазыңыздар.  

 

  Туризм – көптеген жаңа жұмыс орны мен бюджетке қыруар қаржы 

түсіретін сала. Оның табиғаты көркем, жанға жайлы әсем жерлерге өте 

бай.  Қонақүй бизнесі өте тиімді, әрі көп пайда алып келетін бизнес болып 

есептеледі.  

 

 21-жаттығу. Қонақүйлерде қонақтарға қызмет көрсетудің түрлерімен 

танысыңыздар.  «Қонақүй қызметшісі мен қонақ» тақырыбына диалог 

құрыңыздар.  

 

-қонақ үйде алдын ала орынға тапсырыс беру (брондау); 

-қонақтарды қабылдау және орналастыру, тіркеу; 

-тамақтану және тұру қызметтерін ұсыну (нөмірді жинау); 

-тұрғындарға қосымша қызметтер көрсету; 

-шығуда есеп беру және шығуды ұйымдастыру. 

 

22-жаттығу.    Екі абзацты оқып, оған қатысты сұрақтар тізімін 

жазыңыздар. 

 

         Туристік қызмет, оның ішіндегі қонақүй қызметі әлеуметтік-мәдени 

қызмет түріне жатады. Туризм сервистік қызмет арқылы қонақ үй 

шаруашылық жүйесін қалыптастырады.  Қонақүй сервисін дұрыс 

ұйымдастырып дамыту үшін, сервис мәдениетін дамыту керек. Қонақүй 

бизнесі өте тиімді, әрі көп кіріс, пайда алып келетін бизнес болып 

есептеледі.  

         Біздің қалаларымызда сервистері жақсы дамыған қонақүйлер өте көп. 

Алматыдағы «Медеу» қонақүйі өзінің клиенттеріне жақсы қызмет 

көрсетеді. Қонақүйде 2 конференция залы, 10-80 адамға арналған жоғары 

дәрежелі мейманханасы бар.  Кімде-кім таза ауада демалуды ұнатса, қыс 

кезінде шаңғы, конькимен мұз айдынында сырғанауға да болады.  Бұдан 
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басқа қонақүйден 30 метр жерде бассейн орналасқан. Бұл қонақүй 

туристерге жыл бойы демалуға мүмкіндік жасайды.  

 

23-жаттығу.  Сұрақты талқылауға қатысыңыздар. 

 

1. Туризмнің дамуына қомақты инвестицияның тартылуы қажет пе? 

Қалай  ойлайсыздар?   

2. Қазақстан туризм отанына айналуы мүмкін бе? Өз ойларыңызбен 

бөлісіңіздер. 

 

24-жаттығу.    Сөйлемдерді аяқтаңыздар. 

      Туризм Қазақстан Республикасында жылдан-жылға дамып, қызмет 

аясын кеңейтіп келеді. Соның арқасында әлемнің көптеген елдері 

қатысатын Қазақстанның өзіндік туристік нарығы қалыптасуда. 

      Сондықтан........................................................................................ 

 

      Туризм – көптеген жаңа жұмыс орны мен бюджетке қыруар қаржы 

түсіретін сала. 

      Себебі  ............................................................................................... 

 

      Қонақүй бизнесі өте тиімді, әрі көп кіріс, пайда алып келетін бизнес 

болып есептеледі.  

       Сол себепті ........................................................................................   

 

25-жаттығу.  Қолданыстардың  аббревиатурасын (қысқармасын) 

жазыңыздар. Сөйлем құрастырыңыздар. 

1. Туристік  ұйым 

2. Қазақстан Республикасы 

3. Дүниежүзілік  туристік ұйым 

4. Біріккен ұлттар дүниежүзілік туристік ұйым 

5. Туристік  агенттердің дүниежүзілік ассоциациясы 

 

26-жаттығу. Өздеріңіз оқыған мәтін бойынша  қандай ақпарат 

алдыңыздар? 

 

27-жаттығу.  Сіз оқыған мәтін не жөнінде? Ондағы ақпаратты досыңызға 

баяндап беріңіздер. 

 

28-жаттығу.   Өткен тақырыпқа реферат-түйіндеме  жазыңыздар. 

 

 Ескерту: Оқулықтың соңында берілген  Қосымшадағы үлгіні 

қараңыздар. 
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 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу.  Шарт мәнді сөйлемнің етістігі қалай жасалған? Үлгі бойынша 

сөйлем құрастырыңыздар. 

 

Үлгі: Кімде-кім таза ауада демалуды ұнатса, қыс кезінде мұз 

айдынында шаңғы және конькимен сырғанауға  болады.   

 

2-жаттығу. Мақсат мәнді сөйлемнің етістігі қалай жасалған? Үлгі 

бойынша сөйлем құрастырыңыздар. 

 

Үлгі: Қонақүй сервисін дұрыс ұйымдастыру үшін, жалпы сервис 

мәдениеті жайлы білімің болу  керек.  

 

3-жаттығу. Мәтіннен себеп мәнді, шарт мәнді, мақсат мәнді сөйлемдерді 

табыңыздар. 

  

4-жаттығу.  Мәтіннен  жалқы  есімдерді көшіріп жазып, жасалу 

тәсілін анықтаңыздар.  

  

Үлгі:  Сары+ағаш, бірігу жолы 

 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Болжау мәнді сөйлем.        

-ар, -ер, -р қосымшаларының қызметі. Шамамен сөзінің қолданысы. Сан 

есімдер мен жуық, шамалы, шақты сөздерінің тіркесі. Етістік+ ған,(-

ген, -қан, -кен, -атын, -етін, -йтын, -йтін) шығар + ЖЖ, етістік +ған,(-

ген, -қан, -кен, -атын, -етін, -йтын, -йтін) сияқты + ЖЖ тіркестері 

және т.б тәсілдер арқылы жасалуы.  

 

5-жаттығу.  Төмендегі  сызбаны пайдаланып, болжау мәнді сөйлем 

құрастырыңыздар. 

 

Үлгі: Мен жазда Бурабайға баратын шығармын. Сіз жазда 

Бурабайға барған шығарсыз. Ол жазда Бурабайға барған сияқты. 

Сіз еліміздің болашағы жайлы көп ойланатын сияқтысыз. 

 

1. Етістік+ -ған,(-ген, -қан, -кен) шығар + ЖЖ 

2. Етістік + -атын, (-етін, -йтын, -йтін) шығар + ЖЖ 

3. Етістік +-ған,(-ген, -қан, -кен) сияқты + ЖЖ 

4. Етістік + -атын, (-етін, -йтын, -йтін) сияқты + ЖЖ 

 

6-жаттығу.  Үлгі бойынша мәтіндегі қимыл атауларының 

формасын өзгертіп, сөйлем құрыңыздар. 
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 Үлгі:  Жаратылуда – жаратыла+р. Шипалы су мен емдік 

балшығы мол көптеген жерлер  зерттеліп,  болашақта адам 

игілігіне жаратылар. 

 

 

 7-жаттығу. Төмендегі тәсілдермен болжау мәнді сөйлем түрлерін ойлап 

жазыңыздар.  

 -ар, -ер, -р қосымшалары арқылы  

 шамамен сөзінің қолданысы арқылы  

 Сан есімдер мен жуық, шамалы, шақты сөздерінің тіркесі арқылы  

 

Үлгі:  «Хабар» арнасына  үштілде білім беру  жөнінде сұхбат берермін.  

Сұхбатты шашамен  мамыр айының аяғында беремін. «Бетпе-бет» 

бағдарламасына  50-ге жуық көрермен  қатысты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 29 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Халықаралық мемлекеттік атаулы күн, 

мерекелер. Ұлттық мейрамдар 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Қарсылық мәнді сөйлем 

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін  оқыңыздар. 

 

1. Қоғам, мереке, мейрам, той, наурызкөже,  гүл, сыйлық, іс-шара, 

ұлыс, бата, ырыс-береке, ойын-сауық, ынтымақтастық, бірлік, 

татулық, бақ-береке, тілек. 

2. Дәстүрлі мереке, салтанатты кеш, ресми жиын, ұлттық мейрам, 

мемлекеттік мейрам, діни мейрам, кәсіби мейрам. 

3. Тойлау, құттықтау, атап өту.     

  

Мәтінді оқыңыздар. 

 

           Қазақстан Республикасында ұлттық мерекелер, мемлекеттік 

мерекелер, кәсіби және өзге де мерекелер атап өтіледі. Ұлттық мерекелер – 
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ерекше тарихи маңызы бар оқиғалардың құрметіне  белгіленген мерекелер. 

Мемлекеттік мерекелер – қоғамдық-саяси маңызы бар оқиғаларға 

арналған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары дәстүрлі 

түрде атап өтетін мерекелер. Кәсіби және өзге де мерекелер – ұлттық және 

мемлекеттік мерекелер мәртебесі берілмеген, азаматтардың жекелеген 

санаттары атап өтетін мерекелер. 

           Қазақстан Республикасының «Мерекелер туралы» Заңы бар. 

Еліміздегі мерекелік даталар тiзбесiн Қазақстан Республикасының 

Президентi белгiлейдi. Қазақстанда ұлттық, мемлекеттік, кәсіби және басқа 

да мерекелер атап өтіледі. Елімізде 16-17 желтоқсанда Тәуелсіздік күніне 

арналған ұлттық мереке атап өтіледі. Желтоқсанның 1-і күні 

«Қазақстанның Тұңғыш Президенті күні» мерекесі атап өтіледі.  

Мемлекеттік мерекелердің қатарына «Наурыз» мерекесі де жатады.   

 Қазақстанда ұлттық, мемлекеттік, діни, кәсіби және т.б. мерекелер 

атап өтіледі. Еліміздегі ұлттық мерекелердің бірі – Тәуелсіздік күні  16-17 

желтоқсанда атап өтіледі. Мемлекеттік мерекелер мыналар: 1-2 қаңтар – 

Жаңа жыл, 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні, 21-22 наурыз – Наурыз 

мейрамы, 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, 9 мамыр – 

Жеңіс күні, 6 шілде –  Астана күні, 30 тамыз – Қазақстан 

Республикасының  Конституциясы күні, 1 желтоқсан – Тұңғыш 

Президент күні, 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні. Діни мейрамдар: 

Құрбан айт және Рождество мерекесі. 

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

 

Өрнек: мереке 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

қ...ғам, ме...еме, ме...рам, к...же, г...л, сы...лық, ...с, ...лыс, ыр...с, са...ық. 

ынтыма...тастық, т...лек 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 
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6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

 10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

Ұлттық мереке 

Ойын-сауық 

Халықаралық 

Ұлттық киімдер 

Бүкілхалықтық 

Құрбан айт 

  

 11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  

сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

          Қазақстан Республикасында ұлттық мерекелер, мемлекеттік 

мерекелер, кәсіби және өзге де мерекелер атап өтіледі.  

       Ұлттық мерекелер – ерекше тарихи маңызы бар оқиғалардың 

құрметіне  белгіленген мерекелер.   

           Мемлекеттік мерекелер – қоғамдық-саяси маңызы бар оқиғаларға 

арналған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары дәстүрлі 

түрде атап өтетін мерекелер. 

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)   Қазақстан Республикасының «Мерекелер туралы» Заңы бар.  

  

Ә)  Елімізде 16-17 желтоқсанда Тәуелсіздік күніне арналған ұлттық мереке 

атап өтіледі.  

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 



191 

 

 

         Наурыз туралы шығыс ғұламалары Махмұт Қашқари, Әбу Райхан 

Бируни, Әбілқасым Фердоуси, Әлішер Науаи, Омар Хайамнан бастап, 

қазақтың ұлы жазушылары мен ақындары Абай, Міржақып, Ахмет, Сәкен, 

Мұқағалилар өлең-жырлар, кітаптар жазып қалдырған.  Қазақ ұғымында 

Ұлыстың ұлы күні достықтың, бақ-береке мен еңбектің, жаңарудың  

мерекесі  болып табылады. 

 

14-жаттығу.  Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

15-жаттығу. Төмендегі үлгі бойынша реттік  сан есімдерді жазыңыздар.  

 

   Үлгі: 

-ыншы -інші -ншы -нші 

30-отыз+ыншы 8-сегіз+інші 6-алты+ншы 7-жеті+нші 

60- 11- 16- 2- 

40- 21- 26- 32- 

90- 15- 36- 17- 

16- 13- 46- 37- 

19- 14- 56- 107- 

 

 

16-жаттығу. Бұл  күндері  қандай  мерекелер тойланады?  Жазыңыздар.   

 

- 6 шілде  ___________________   

- 9 мамыр ___________________   

- 21-22 наурыз _______________   

- 8 наурыз __________________      

- 1-2 қаңтар _________________   

- 1 мамыр ___________________   

- 30 тамыз __________________   

 

17-жаттығу. «Мерекелер» тақырыбы бойынша қанша сөз білесіздер? 

Жазыңыздар. 

  

18-жаттығу. Рөлге бөлініп оқыңыздар.  «Наурыз мерекесі» тақырыбы 

бойынша өзара  әңгімелесіңіздер. 

                                     

                    Мақсат:  -Наурызды бұрын  қалай қарсы алған? Білесіңдер ме? 

                    Арман:   - Мен Міржақып Дулатовтың, Ахмет Байтұрсынұлының 

еңбектерін 

                       оқып едім. Наурызды қазақтан басқа Үндістан, Иран, Ауған, Бұқар,  

                      Кавказ елдері де тойлайды екен.                   
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                 Алмас:   - Халқымыздың мифологиялық түсінігі бойынша наурыздың 21-і  

                       түні даланы Қызыр ата аралайды екен. 

                 Мұрат:   - «Қызыр түні» деп аталатыны сол себепті екен ғой. 

                 Сәуле:   -  Қызыр дегеніміз кім? 

                 Айсұлу:  - Қызыр- адамдарға бақ сыйлайтын, ақсақал кейпіндегі  

                         қиял- ғажайып бейне. Ол - жақсылықтың  жаршысы, жаңа түскен  

                       күн нұрының символы! 

                 Арман:    - Наурызда «Бір тал кессең, он тал ек! - деп қариялар  айтушы еді. 

                 Сәуле:    -  Ал әйелдер «Армысың, қайырымды Күн Ана!» - деп иіліп сәлем 

                          берген.  

                 Арман:  -   Бұл күні екі ақын ортаға шығып, Жақсылық пен Жамандықтың,  

                       Суық пен Жылының, Қыс пен  Жаздың күресін бейнелеп 

                      айтысады. 

                 Сәуле:     - Алтыбақан басында жастар түнімен ұлттық ойындар ойнаған.  

              

19-жаттығу. Мәтінді оқыңыздар, мазмұндаңыздар.   Асты сызылған 

сөздердің төменде берілген түсіндірмесімен танысыңыздар. 

 

Ұлыс   күні – қазақ елі үшін әрқашан қасиетті. Ол күні  жаңбыр 

жауса, «нұр жауды»  деп қуанған. Наурыз айында жауған қар  ерекше 

аппақ  болады. Сондықтан оны «ақша қар» деп атаған. Осыған орай, 

тілімізде сұлу қызға «Наурыздың ақша қарындай» деген теңеу айтылған.  

Наурыз мерекесіне арнап өлең – жыр айтылған. 

«Наурыз айы туғанда 

Той болушы еді бұл маңда. 

Сақталушы еді сыбаға. 

Сапарға кеткен ұлдарға, 

Наурыз айы туғанда». 

(М.Мақатаев) 

 

 Сөздердің түсіндірмесі: 

 

1. Қасиетті  –  қадірменді, қадірлі 

2. Нұр жауды – жақсылық болды 

3. Теңеу – балау, ұқсату, салыстыру 

4. Ұлыс – жаңа жылдың бірінші күні, Наурыз мейрамы 

 

 

20-жаттығу.   Мәтіндегі негізгі ойды беріңіздер. 

 

21-жаттығу.  Мәтін абзацтарын қалай өзгертуге болады? Өз ойларыңызды 

білдіріңіздер. 

 

22-жаттығу.  Сіз оқыған мәтін не жөнінде? 
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23-жаттығу.   Мәтінді қайталап оқыңыздар. Мәтін мазмұнына қатысты 

көзқарастарыңызды  баяндап  беріңіздер. 

 

24-жаттығу.     Өткен тақырыпқа реферат-конспект  жазыңыздар. 

 Ескерту: Оқулықтың соңында берілген  Қосымшадағы үлгіні 

қараңыздар. 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Ай аттарын ілік септігінің формасына, сан есімдерді тәуелдік 

жалғауының  ІІІ жағына қойып жазыңыздар. 

  

         Үлгі: желтоқсан+ның  (І.с.)  он екі +сі  (т.ж. ІІІ ж.) 

 

Қазан ___ 10- ___, мамыр ___ 25- ___, мамыр___ 10-___, наурыз___ 8-___, 

наурыз___ 22-___, желтоқсан___ 16-___, қаңтар___ 31-___, мамыр___ 9-

___, сәуір___ 20-____, қыркүйек___ 1-___, қараша___ 25-___, қаңтар___ 2-

___, ақпан___ 23-___, тамыз____ 30-___, сәуір___ 15-___, шілде___ 17-___, 

қараша___ 29-__ . 

     

2-жаттығу.  Үлгі бойынша зат есімнен  сын есім жасаңыздар. 

 

Үлгі:  мемлекет+тік  

                            

             Ұлт ____, республика____, мереке____, қоғам____, жыл____, 

өмір____, қала____, тіл____, жаңа жыл____, экология____  ақпарат____, 

ауыл____, өлке____, аймақ____ 

 

3-жаттығу. Сын есім тудырушы жұрнақтарды белгілеңіздер. Сын 

есімдермен  сөз тіркесін құрыңыздар. 

 

Үлгі: тарих-и , тарихи шығарма 

           

              діни, әдеби, саяси, рухани, сыни, кәсіби, заманауи, мәдени 

                   

4-жаттығу. Тәуелдік жалғауының ІІІ жағындағы сөздерді барыс, табыс,  

жатыс септіктеріне қойыңыздар. 

   

      Үлгі:      

       

Барыс септік Табыс септік Жатыс септік 

мерекесі+не мерекесі+н мерекесі+нде                
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 Берілген сөздер:  мейрамы, тойы, жиыны, гүлі, сыйлығы, тілегі, діні, 

ұлты,  

заңы, оқиғалары, күндері,  әншілері, киімдері,  мерекесі,   

ынтымағы, бірлігі, достығы, оқиғасы, даласы 

 

5-жаттығу.  Берілген есімдіктерді үлгі бойынша септеңіздер. 

 

Септік Ол Осы бұл сол 

Атау  

Ілік  

Барыс  

Табыс  

Жатыс  

Шығыс  

Көмектес  

ол 

оның 

оған 

оны 

онда 

онан (одан) 

онымен 

   

                         

6-жаттығу.  Берілген құрылымдар бойынша сөйлемдер құрастырыңыздар. 

 

1.               жай сөйлем    +        ,  жай сөйлем     

         

Үлгі: Бұл кезде жылы жақтан құстар ұшып келеді, мал төлдейді. 

 

2.               жай сөйлем      +      , сондықтан     жай сөйлем  

            

 Үлгі: Наурыздың 22-сі күні университетте мерекелік концерт 

болады, сондықтан студенттер сабақтан босатылады. 

 

3.          жай сөйлем       +     - ғандықтан,     жай сөйлем             

 

Үлгі:  Алғашқы қар қалың жауғандықтан, аңшылар түлкінің ізін тез 

тауып алды. 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Қарсы мәнді сөйлем.  

Қарсылықты жалғаулықтар (бірақ, дегенмен, әйтсе де, сонда да, алайда) 

және т.б тәсілдер арқылы жасалуы.  

 

7-жаттығу.  Төмендегі  шылауларды қолданып, «Ұлттық 

мерекелер» тақырыбына  диалог құрыңыздар. 

 

 б

ірақ, дегенмен, әйтсе де, сонда да, алайда 
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№30 Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Мемлекеттік және халықаралық 

сыйлықтар мен стипендиялар 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Себеп-салдар мәнді сөйлем 

 

  

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Білім, шәкіртақы, грант, сыйлық, алқа,   алтын, күміс, өнертапқыш,  

қайраткер, жастар, қаулы,  жәрдемақы, жетістік, жаңалық. 

2. Жоғары дәрежелі, құрметті белгі. 

3. Дарынды, көрнекті,  жоғарғы, ерекше. 

4. Тағу, тағайындау, марапаттау. 

 

Мәтінді оқыңыздар 

    Елімізде 1995 жылдың 12 желтоқсанында Мемлекет басшысы қол 

қойған «Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы» 

Заң жұмыс істейді. Жаңа Заңға сәйкес жоғары дәрежелі ерекше белгі – 

«Алтын Қыран»  ордені белгіленді. Сонымен қатар әскери қызметкерлерді, 

ішкі істер  және ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерін марапаттау 

үшін «Айбын»  ордені мен «Жауынгерлік ерлігі үшін»  медалі пайда 

болды. 

   Еліміздің тарихында тұңғыш рет жоғары дәрежелі ерекше белгі – 

«Халық Қаһарманы»  атағы, «Отан», «Даңқ», «Парасат», «Құрмет»  

ордендері, «Ерлігі үшін», «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» медальдары, 

«Алтын алқа», «Күміс алқа»  алқалары тапсырыла бастады. 

           Мемлекеттік және халықаралық сыйлықтар жалпы жұртшылық 

таныған, халыққа саналы тәрбие беруге жәрдемдесетін, неғұрлым 

талантты, жоғары идеялы, аса көрнекті әдеби туындыларға беріледі. 

Мемлекеттік сыйлық әдебиетті одан әрі дамыту, көрнекті шығармаларды 

көтермелеп отыру мақсатымен   жыл сайын беріліп келеді. Кейін ХХ 

ғасырдың ортасынан бастап бұл қаулыға  кейбір өзгерістер енгізілді. Атап 

айтқанда, әдебиет, өнер және архитектура салалары бойынша мемлекеттік 

сыйлық екі жылда бір рет берілетін болды. Мемлекеттік сыйлық алған 

адамдарға  «Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты» деген атақ 

беріліп, диплом және омырауға тағатын құрметті белгі қоса тапсырылады. 

Соның ішінде Әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы 

мемлекеттік сыйлық марапаттардың ішіндегі ең жоғарғысы болып 

саналады.  

           Халықаралық сыйлықтар ішіндегі ең беделдісі – Нобель сыйлығы. 

Бұл сыйлық 1895 жылы швед өнертапқышы және өнеркәсіп иесі Альфред 

Нобельдің өсиеті бойынша тағайындалған. Сыйлық көлемі – 1 млн. 100 

мың АҚШ доллары. Нобель сыйлығы 1901 жылдан бастап әдебиет, 
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физика, химия, физиология және медицина саласындағы жаңалықтар үшін 

беріледі.  Бұл сыйлыққа ғылыми зерттеулер арқылы белгілі бір нәтижеге 

жеткен  ерекше жаңалықтар, мәдениет немесе қоғам дамуына зор үлес 

қосатын жұмыстар дайындаған азаматтар ие болады.  Нобель сыйлығына 

ие болған тұңғыш  жерлесіміз, қазақстандық – Достай Раманқұлов.    

          Жыл сайын Қазақстанда жас білім алушыларға мыңдаған білім 

гранттары бөлінеді. Білім гранты жоғары білімді тегін алудың мүмкіндігін 

ғана емес, сондай-ақ білім алушыға ай сайынғы ақшалай жәрдемақыны, 

яғни стипендияны төлеуді көздейді. Стипендия жоғары білім 

беру мекемелері мен кәсіби техникалық мекемелердің   студенттеріне  

төленеді.   Стипендиялар мемлекеттік қолдау көрсету мақсатында 

мәдениет және өнер қайраткерлеріне, сондай-ақ айтулы шығармашылық 

жетістігі үшін дарынды жастарға да беріледі.   Сондай-ақ еліміз өз 

тәуелсіздігін алғаннан бері жастарға шетелдің үздік оқу орындарында 

білім алуларына зор мүмкіндік беріп отырған "Болашақ" бағдарламасы да 

өз жемісін беруде. 

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

 

Өрнек: шәкіртақы 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

б...лім, ш...кірта...ы, сы...лық, ал...а, к...міс, қайрат...ер,  ...аулы, 

ж...рдемақы, жет...стік, жа...алық 

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 
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8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Халықаралық сыйлық 

Өнертапқыш 

Шығармашылық жетістік 

Жаңалық 

Жәрдемақы 

Тағайындау 

 

11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  

сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

    Қазіргі кезде 1995 жылдың 12 желтоқсанында Мемлекет басшысы 

қол қойған «Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары 

туралы» Заң жұмыс істейді. Жаңа Заңға сәйкес жоғары дәрежелі ерекше 

белгі – «Алтын Қыран»  ордені белгіленді. Сонымен қатар әскери 

қызметкерлерді, ішкі істер  және ұлттық қауіпсіздік органдары 

қызметкерлерін марапаттау үшін «Айбын»  ордені мен «Жауынгерлік 

ерлігі үшін»  медалі пайда болды. 

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А) Сыйлық жалпы жұртшылық таныған, халыққа саналы тәрбие беруге 

жәрдемдесетін, неғұрлым талантты, жоғары идеялы, аса көрнекті әдеби 

туындыларға беріледі. 

  

Ә)  Халықаралық сыйлықтар ішіндегі ең беделдісі – Нобель сыйлығы.  

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

         Халықаралық сыйлықтар ішіндегі ең беделдісі – Нобель сыйлығы. 

Бұл сыйлық 1895 жылы швед өнертапқышы және өнеркәсіп иесі Альфред 

Нобельдің өсиеті бойынша тағайындалған. Сыйлық көлемі – 1 млн. 100 
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мың АҚШ доллары. Нобель сыйлығы 1901 жылдан бастап әдебиет, 

физика, химия, физиология және медицина саласындағы жаңалықтар үшін 

беріледі.  Бұл сыйлыққа ғылыми зерттеу, әлемді дүр сілкіндірген ерекше 

жаңалықтар, мәдениет немесе қоғам дамуына зор үлес қосатын жұмыстар 

дайындаған азаматтар ие болады.    

 

14-жаттығу.  Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

15-жаттығу. Сөйлемді толықтырыңыздар. 

           Сыйлық жалпы ________ таныған, халыққа саналы тәрбие беруге 

жәрдемдесетін, неғұрлым талантты, жоғары идеялы, аса ______ әдеби 

туындыларға беріледі. Мемлекеттік _______ әдебиетті одан әрі дамыту, 

көрнекті шығармаларды көтермелеп отыру мақсатымен 1966 

жылдан бастап жыл _____ беріліп келеді. Кейін 1971 жылғы 14 сәуірдегі 

қаулыға сәйкес бұған кейбір ________  енгізілді. 

 

 Қажетті сөздер: жұртшылық, көрнекті , сыйлық,  сайын, өзгерістер 

 

16-жаттығу. Мәтінді қайталап оқып, сұрақтарға жауап беріңіздер: мәселе 

толық ашылған ба? Өзіңіз жауабыңызды дәлелдеңіздер. 

 

17-жаттығу. Мәтінді оқып, оны мазмұнына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

18-жаттығу. Мәтін абзацтарын қалай өзгертуге болады. Өз ойыңызды 

білдіріңіздер. 

 

19-жаттығу. Сұраулы сөйлемдерді жай сөйлемге айналдырыңыздар.   

 

1. Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

наградалары туралы» Заңға қашан  қол қойды?  

2. Жаңа Заңда  қандай орден белгіленді?  

3. «Айбын»  және «Жауынгерлік ерлігі үшін» ордені  кімдерге 

тағайындалады? 

4. Көп балалы аналар қандай алқалармен марапатталады? 

     

20-жаттығу. Сөздердің орнын ауыстырып, сөйлем құрастырыңыздар. 

 

1. Әдебиет, салалары, өнер, және, архитектура, екі жылда, бойынша 

мемлекеттік, беріледі, сыйлық, бір рет.  

2. Мемлекеттік, «Қазақстан мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты», сыйлық, атақ, беріледі, алған, адамдарға,  деген.   

3. Халықаралық, Нобель сыйлығы, ең, беделдісі, сыйлықтар, ішіндегі. 
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4. Жыл сайын, Қазақстанда, гранттары, жас, алушыларға, білім, 

мыңдаған, білім, бөлінеді. 

  

 

21-жаттығу. Мәтіннен жалқы есімдерді теріп жазыңыздар, олармен сөз 

тіркестерін құрыңыздар.  

 

Үлгі:  «Алтын Қыран» 

 

22-жаттығу. Асты сызылған сөздерді синонимдерімен ауыстырып 

жазыңыздар. 

 

1. Бұл сыйлыққа ғылыми зерттеу, әлемді дүр сілкіндірген ерекше 

жаңалықтар, мәдениет немесе қоғам дамуына зор үлес қосатын жұмыстар 

дайындаған азаматтар ие болады.  

2. Стипендиялар мемлекеттік қолдау көрсету мақсатында 

мәдениет және өнер қайраткерлеріне, сондай-ақ айтулы шығармашылық 

жетістігі үшін дарынды жастарға да беріледі.    

 

 Синоним сөздер: жер жүзін, айрықша, үлкен, еңбектер, иеленеді;  

                             үшін, талантты, тапсырылады 

 

23-жаттығу. Берілген сөйлемдерді сұрау мәнді сөйлемдерге 

айналдырыңыздар. 

 

1. Жыл сайын Қазақстанда жас білім алушыларға мыңдаған білім 

гранттары бөлінеді.    

2. Стипендия жоғары білім беру мекемелері мен кәсіби техникалық 

мекемелердің   студенттеріне  төленеді.     

3. Мемлекеттік сыйлық алған адамдарға  «Қазақстан мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты» деген атақ беріледі. 

4. Оларға диплом және омырауға тағатын құрметті белгі қоса 

тапсырылады. 

5. Нобель сыйлығына ие болған тұңғыш  жерлесіміз, қазақстандық – 

Достай Раманқұлов.    

 

24-жаттығу.  Мемлекеттік сыйлықтар туралы ақпараттарды оқып,  осы 

марапаттарға ие болған азаматтар туралы ой бөлісіңіздер. 

 

1. «Алтын Қыран» ордені   –  Қазақстан Республикасына 

сiңiрген мемлекеттiк ерекше еңбегi үшiн наградталады.   

2. «Халық қаһарманы»  –  Қазақстан Республикасына сiңiрген 

аса үздiк еңбегi, оның бостандығы мен тәуелсiздiгi жолындағы 

жауынгерлiк ерлiктерi үшiн берiледi.  
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3. «Қазақстанның Еңбек Ері атағы»  –  Қазақстан 

Республикасының экономикалық, әлеуметтік-гуманитарлық саласын 

дамытудағы аса үздік жетістіктері үшін беріледі.  

4. «Шапағат» медальдары –   белсенді де жемісті қамқоршылық 

қызметі мен қайырымдылық ісі үшін марапатталады. 

5. «Парасат» ордені –  

ғылым мен мәдениет, әдебиет пен өнер қайраткерлері, сондай-ақ 

республиканың рухани және интеллектуалдық әлеуетін дамыту мен 

молайтуға зор үлес қосқан немесе адам құқықтарын және оның әлеуметтік 

мүдделерін қорғау жөніндегі белсенді қызметі үшін  марапатталады. 

6. «Достық» орденімен –   қоғамдағы ұлтаралық және азаматтық 

татулықты сақтау жөніндегі жемісті жұмысы үшін халықтар арасындағы 

бeйбiтшiлiктi, достық пен ынтымақтастықты нығайтуға ciңipreн еңбегі 

үшін марапатталады. 

7. «Отан» орденімен –  мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі, 

экономиканы, әлеуметтік саланы, ғылым мен мәдениетті дамытудағы, 

мемлекеттік, құқық қорғау және әскери қызметтегі, демократия мен 

әлеуметтік прогресті дамытудағы ерекше еңбегі марапатталады. 

 

25-жаттығу.  Сөйлемді қысқартып не толықтырып жазыңыздар. 

 

1. Халықаралық сыйлықтар ішіндегі ең беделдісі – Нобель сыйлығы.  

2. Бұл сыйлық 1895 жылы швед өнертапқышы және өнеркәсіп иесі 

Альфред Нобельдің өсиеті бойынша тағайындалған.  

3. Сыйлық көлемі – 1 млн. 100 мың АҚШ доллары.  

4. Нобель сыйлығы 1901 жылдан бастап әдебиет, физика, химия, 

физиология және медицина саласындағы жаңалықтар үшін беріледі.    

 

26-жаттығу.  Оқыған мәтіндеріңіздің жоспарын құрыңыздар. 

 

27-жаттығу.  Берілген белсенді лексикаларды пайдаланып,  «Халық 

батырлары» тақырыбына шығарма жазыңыздар.  

 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу.  Сөйлемдегі  грамматикалық форманың қолдану тәртібін 

түсіндіріңіздер. 

 

         Жыл сайын Қазақстанда жас білім алушыларға мыңдаған білім 

гранттары бөлінеді. Білім гранты жоғары білімді тегін алудың мүмкіндігін 

ғана емес, сондай-ақ білім алушыға ай сайынғы ақшалай жәрдемақыны, 

яғни стипендияны төлеуді көздейді. Стипендия жоғары білім 
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беру мекемелері мен кәсіби техникалық мекемелердің   студенттеріне  

төленеді.    

 

2-жаттығу.  Етістіктердегі  грамматикалық форманың қолдану тәртібін 

түсіндіріңіздер. 

 

 жұмыс істейді, тапсырыла бастады, беріледі, беріліп келеді, қоса 

тапсырылады, болып саналады, төленеді   

 

3-жаттығу. Мәтіннен алғашқы сыңары «қандай?»  сұрағына жауап беріп 

тұрған сөз тіркестерін  (анықтауыштық қатынас) тауып жазыңыздар. 

 

Үлгі:   мемлекеттік (қандай?) наградалар 

 

4-жаттығу. Марапат  атауларының жасалу тәсілдерін анықтаңыздар. 

 

Үлгі:  «Алтын Қыран» ордені, тіркесу жолы 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Себеп салдар мәнді 

сөйлем.  Себеп салдар жалғаулықтар (себебі, өйткені, сондықтан, сол 

себепті)  және  т.б тәсілдер арқылы жасалуы.  

 

5-жаттығу. Төмендегі  шылауларды қолданып, «Халықаралық сыйлықтар» 

тақырыбына  полилог құрыңыздар. 

 

 себебі, өйткені, сондықтан, сол себепті 

 

6-жаттығу.  Берілген құрылым  бойынша сөйлемдер құрастырыңыздар. 

 

  1.               жай сөйлем    +        , себебі  жай сөйлем   

  2.               жай сөйлем    +        , өйткені  жай сөйлем   

  3.               жай сөйлем    +        , сондықтан  жай сөйлем   

  4.              жай сөйлем    +        , сол себепті  жай сөйлем   

 

 

Үлгі:   Ол адамдардың өмірін сақтап қалу үшін отпен күресті, 

сондықтан оған  «Ерлігі үшін»  марапаты  берілді. 
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№ 31 Сабақ 

 

  ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Қайырымдылық қорлар мен 

бағдарламалар 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Мезгіл мәнді сөйлем 

 

Басым сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыздар. 

 

1. Қайырымдылық,  қор,  қамқор,  зейнеткер, ұйым, мүгедек, жетім, 

қарт, қасиет, өмір, мекеме, тәрбие, ұрпақ, мүдде, салық, науқас, 

бейбірлестік.   

2. Қайырымдылық шаралар,    қарттар үйі.  

3. Ізгі,  арнайы, игілікті. 

4. Ұйымдастыру, қаражат жинау, қайырымдылық жасау, көмек көрсету, 

үйрету, тәрбиелеу.  

 

 Мәтінді оқыңыздар. 

 

            Қайырымдылық –  ізгіліктің ашық көрінісі, адамның асыл 

қасиеттерінің бірі. Адам өз ұрпағына қайырымдылықты жастайынан 

үйретіп, адамгершілік қасиеттерге баулуға ұмтылады. Адамдарға 

жақсылық жасау, жан-жануарларға, табиғатқа қамқорлық көрсету – 

қайырымдылықтың көрінісі.    

 Бүкіл әлемде қайырымдылық  жасау ең өзекті мәселелердің біріне 

айналуда. Мұндай үрдіс біздің елде де бар.  Дамығын елдерде 

кәсіпкерлердің өздері қайырымдылық іс-шараларын ұйымдастыруға 

мүдделі болып тұрады. Өйткені оларда қайырымдылықпен айналысқан 

кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. 

           Қайырымдылық ұйымдары – Қазақстанда жалпы қоғамның немесе 

жеке адамның мүдделері үшін қайырымдылық қызметін жүзеге асыру 

мақсатымен құрылған бейүкіметтік, бейкоммерциялық 

бірлестіктер. Әртүрлі бағытта жұмыс істейтін бұл қорлардың негізгі 

мақсаты біреу – қайырымдылық жасау, сол қайырымдылыққа керекті 

қаражат жинау.    

           Қазақстанда көптеген қайырымдылық қорлар тіркелген. Олар үнемі 

түрлі қайырымдылық шаралар өткізеді.  Танымал  эстрада әншілері жиі 

қайырымдылық кештерін ұйымдастырып, түскен қаржыны жетім балалар 

үйіне аударып, өз көмектерін беруде. 

          Біздің еліміз – зайырлы мемлекет. Елімізде «Қарттар үйі» мен 

«Мүгедектер үйі» және балаларды тәрбиелейтін «Интернат үйлері» бар.    

Оларды  мемлекет  өз қамқорлығына алған. Осындай мемлекетте абзал 

жанды, қайырымды азаматтар да аз емес. Олар да жетімдер мен 

мүгедектерге әрдайым көмек көрсетуде. Жыл сайын Қазақстанның ұлттық 

телеарнасында "Жан жылуы" атты қайырымдылық іс-шара марафоны 
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өткізіліп тұрады. Бұл бағдарлама негізінде мүгедек, науқас балаларға бай 

адамдар мен жеке ел тұрғындары көмек береді, есепшотқа ақша аударады. 

          Мемлекетіміздің барлық өңірлерінде қайырымдылық қорлары жұмыс 

істейді. Бұл қоғамдық қорлар науқас балаларға көмектесу үшін қаражат 

жинау, қарттарға, мүгедектер мен жетім балаларға мерекелік іс-шаралар 

өткізіп, концерт қойып, арнайы дастарқан ұйымдастырып отырады. 

                 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

 

Өрнек: қамқор 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

...асиет, өм...р, т...рбие, ұрпа..., м...дде, салы..., нау...ас, бейб...рлестік  

 

 5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Қайырымдылық 
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Ойын-сауық 

Халықаралық 

Ұлттық киімдер 

Бүкілхалықтық 

Құрбан айт 

  

 11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  

сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

           Қайырымдылық –  ізгіліктің анық көрінісі, адамның асыл 

қасиеттерінің бірі. Адам өз ұрпағына қайырымдылықты жастайынан 

үйретіп, адамгершілік қасиеттерге баулуға ұмтылады. Біреуге жақсылық, 

жан-жануарларға, табиғатқа қамқорлық жасау – қайырымдылықтың 

көрінісі.    

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

А)   Әртүрлі бағытта жұмыс істейтін бұл қорлардың негізгі мақсаты біреу – 

қайырымдылық жасау, сол қайырымдылыққа керекті қаражат жинау.    

  

Ә)  Қазақстанда көптеген қайырымдылық қорлар тіркелген. 

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

         Қайырымдылық ұйымдары – Қазақстанда жалпы қоғамның немесе 

жеке адамның мүдделері үшін қайырымдылық қызметін жүзеге асыру 

мақсатымен құрылған бейүкіметтік, бейкоммерциялық 

бірлестіктер. Әртүрлі бағытта жұмыс істейтін бұл қорлардың негізгі 

мақсаты біреу – қайырымдылық жасау, сол қайырымдылыққа керекті 

қаражат жинау.    

 

14-жаттығу.  Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

15-жаттығу. Мәтінді оқып,  оны мағынасынасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

16-жаттығу.  Бірінші абзацты оқып, оның мазмұнын бірнеше сөйлем 

көлемінде баяндап беріңіздер. 
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17-жаттығу.  Мәтіннен барыс, табыс және жатыс септіктерінде тұрған 

сөздерді көшіріп жазыңыздар. Септік жалғауларының астын сызыңыздар. 

 

Үлгі: қасиеттерге, балаларды,  Қазақстанда  

 

18-жаттығу.  Берілген үлгі бойынша сөз тіркестерін құрыңыздар. 

 

   Үлгі: адамның асыл қасиеттерінің бірі 

 

19-жаттығу. Антоним сөздерді  жазыңыздар. 

 

Жақсылық -  жамандық 

_________ -  __________ 

_________ -  __________ 

_________ -  __________ 

_________ -  __________ 

 

20-жаттығу. Берілген сөздерді тырнақшаға алып жазыңыздар. 

 

Хабар агенттігі 

Болашақ бағдарламасы 

Егеменді Қазақстан газеті 

Бөбек қоры 

Интернат үйі 

 

 

21-жаттығу. «Жыл» сөзімен тіркес құрып, сөйлем жазыңыздар. 

 

Үлгі: Біздің мекемеміз өткен жылы «Интернат үйін» қамқорлығына 

алып, «Ізгілік» қорын құрды. 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

осы 

 
биылғы 

 
келесі 

 

жыл 

өткен 

соңғы 
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22-жаттығу.  Мәтінді оқыңыздар. Әр сөйлемдегі негізгі ойды  білдіретін      

сөзді алып, үлгі бойынша кеңейтіп жазыңыздар. 

 

          «Қазақстанның ең басты байлығы – оның адамдары», - деп Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлы айтқан. Сондықтан біздің мемлекетіміз мүгедектер 

мен  қарт адамдарға үнемі қамқорлық жасап отырады.  

         Соңғы жылдары  «Бірінші қазан - Қарттар күні»   деп аталып өтеді. 

Бұл мереке күндеріне арнайы апталық іс-шаралар жоспарланады. 

«Қарттарға құрмет» тақырыбына  әңгіме-сұхбат жүргізіледі. Мерекелік 

концерт қойылады және арнайы дастарқан дайындалады. Әншілер мен 

сазгерлер қайырымдылық концертін жиі ұйымдастырады. Түскен қаржыны 

«Қайырымдылық қорына»  аударады. Ата-анаға, туыстарға, жалпы 

адамзатқа қайырымды болу - әрбір адамның парызы.  

 

Үлгі: 1. Адамдары – байлығы. 

               2. Қазақстанның байлығы- оның адамдары. 

 

 23-жаттығу. Ойланып жауап беріңіздер. 

 

 Сенің ұжымыңда қайырымдылық акциясы бола ма? 

 Балаларға көмек көрсетіле ме? 

 Сен өз достарыңа, құрбыларыңа қамқорлық жасайсың ба? 

  

24-жаттығу.      Сөздердің орнын ауыстырып, сөйлем құрыңыздар. 

 

1. Қамқорлық, жасаймын,  қарт, адамдарға, мен. 

2. Мереке, бұл, күндері, өткізіледі, іс-шаралар. 

3. Әңгіме, сұхбат, қойылады, жүргізіледі, концерт, 

мерекелік, оларға. 

4. Дайындалады, дастарқан, арнайы, оларға. 

5. Адамзатқа, жалпы, болу, қайырымды, парызы, 

адамның, әрбір. 

 

25-жаттығу.   Диалогті рөлге бөліп оқыңыздар. Мазмұнын өзгертіп,  

диалог    құрыңыздар. 

 

Күнсұлу:  - Сәлем, Талап! Қайда асығып бара жатырсың?  

Талап: -Сәлем, Күнсұлу! Дәріханаға бара жатырмын. 

Көршіме, Самал апайға, жүрек дәрісін сатып әкелуге 

бара жатырмын. 

Күнсұлу: -Ол жалғыз тұра ма? 

Талап: -Иә, жалғыз тұрады. Қызы Мәскеу қаласында оқып 

жатыр. 

Күнсұлу: -Талап, өзің қандай қайырымдысың! 



207 

 

 

 

                             

26-

жа

тт

ығ

у.     Синонимдік жұптарды естеріңе сақтаңыздар. Сөйлемдегі асты   

сызылған сөздерді синонимдермен  алмастырыңыздар.  

 

 Қайырымды- мейірімді 

 Қарт адамдар-қария адамдар 

 Қамқоршы –қорғаныш 

 Ауру –науқас 

 Өңірлерінде -аймақтарыңда 

 

1. Ата-анаңа, бауырларыңа, достарыңа қайырымды  болу - жақсы   қасиет. 

2.Әрбір азамат өз отбасының  қамқоршысы  болу керек. 

3. Қарт адамдарға және мүгедектерге арналған емханалар бар. 

4. Қазақстанның барлық аймақтарында  «Қайырымдылық қоры» жұмыс 

істейді. 

5. Біздің елімізде  науқастарға  сапалы дәрігерлік көмек көрсетіледі. 

 

   27-жаттығу.  Мәтін абзацтарын қалай өзгертуге болады. Өз 

ойларыңызды білдіріңіздер. 

 

   28-жаттығу.  Өздеріңіз оқыған мәтін мазмұны бойынша қандай ақпарат 

алдыңыздар. 

 

   29-жаттығу. Сіздер оқыған мәтін не жөнінде? 

 

   30-жаттығу. Өткен тақырыпқа аннотация жазыңыздар. 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1-жаттығу. Өздік есімдігімен тіркес жасап, олармен сөйлем құрыңыздар. 

 

Үлгі: өз қамқорлығы 

 

   Денсаулығы нашар балаларды мемлекет өз қамқорлығына алады. 

  

___________  ұрпағына  

___________  қорына 

___________  үйіне 

Талап:  -Апай - өте жақсы адам. Біз  оған  үнемі қол ұшын 

беріп тұрамыз. Үнемі жағдайын сұрап, денсаулығын 

біліп тұрамыз. 

Күнсұлу: -Сен мейірімді екенсің, Талап! 

Уақытыңды алмайын. Жолың болсын! 

Талап: -Өзіңнің де жолың болсын, Күнсұлу!  
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___________  еліне 

 

2-жаттығу. Мәтіннен мына құрылымдағы сөздерді табыңыздар. Олармен 

сөз тіркесін құрыңыздар. 

 

1.      зат есім      +   тәуелдік жалғаудың   +    табыс септігі 

                                        ІІІ жағы 

                                       

Үлгі:  жақсылық (ғ) + ы + н 

         адамның жақсылығын  

 

2.        зат есім      +    тәуелдік жалғаудың     +   барыс септігі 

                                             ІІІ жағы 

 

    Үлгі:  қамқорлық (ғ) + ы + на 

         досымның қамқорлығына  

 

3.            зат есім              +           барыс септігі 

                                         

    Үлгі:  жетім балалар + ғе 

         жетім балаларға көмектесу  

 

 

3-жаттығу. Мәтіннен мына құрылымдағы сөздерді табыңыздар. Олармен 

сөз тіркесін құрыңыздар. 

 

 етістік               +         өткен шақ       +     жіктік жалғауы 

                                                    -ды//-ді                            -м 

                                                     -ты//-ті                                   

 

                                                 

Үлгі: таныстыр+ды+м,  отбасыммен таныстырдым 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Мезгіл мәнді сөйлем.  

Мезгіл үстеулері, септік шылаулары -ғанда, -генде, -қанда, -кенде  және 

т.б грамматикалық тіркестер арқылы жасалуы.  

 

  4-жаттығу.  Төмендегі мезгіл үстеулерін  қолданып, «Қайырымдылық» 

тақырыбына  полилог құрыңыздар. 

 

 Қыста, жазда, былтыр, биыл,таңертең, кешке 

 

   5-жаттығу.  Сөйлемдерді толықтырып жазыңыздар. 

 

1. Біз «Қарттар үйіне» барғанда, ....................................... . 
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2. Эстрада әншілері  қайырымдылық кештерін ұйымдастырған кезде, 

..... . 

3. Қазақстанның ұлттық телеарнасынан "Жан жылуы" атты 

қайырымдылық іс-шараны көргенде, ............................................... . 

4. Жетім балаларға мерекелік концерт қойғанда, ............................... . 

 

  

№32  Сабақ 

 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Бұқаралық ақпарат құралдары. 

Ғаламтор жүйесі 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫП: Білік, дағды мәнді сөйлем 

  

Басым сөздер мен сөз тіркестерін  оқыңыздар. 

1. Қоғам, ақпарат, өркениет, мәлімет, ғаламтор, әкімшілік, жылдамдық. 

2. Бұқаралық ақпарат құралдары, баспасөз саласы, жаңа технология,  

халықаралық желі, баспасөз тілі, электрондық пошта, хабарлама 

көшірмесі.     

3. Хат аламасу,  жіберу, алу, оқу, ақпарат беру.  

4. Тез, кез келген, зор. 

 

Мәтінді оқыңыздар. 

          Қазақ баспасөзі – бұл түрлі газеттер мен журналдар. Орталық, 

аудандық, аймақтық, қалалық және мекемелердің газеттері мен 

журналдары бар.  Олардың бірінші бетінде еліміз бен шетелдің негізгі 

жаңалықтары басылады. Ал соңғы бетінде спорт жаңалықтары, ауа райы, 

теледидар бағдарламалары мен әзіл әңгімелерді оқуға болады. 

          Бұқаралық ақпарат құралдары – арнайы ақпараттың көмегімен, кез 

келген тұлғаларға әртүрлі мәліметтерді ашық жариялауға арналған 

әлеуметтік мекемелер. Қоғамда ақпарат берумен газет, радио, теледидар, 

журнал және сондай- ақ ғылым мен әкімшілік қызметтері айналысады. 

          Қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі бұқаралық ақпарат 

құралдарының рөлі зор.   Бұқаралық ақпарат құралдарының мақсаты – елде 

және шетелде болып жатқан оқиғалар жайлы қоғамға нақты және 

кедергісіз ақпарат беру.    

          Қазақстан – тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап баспасөз 

саласындағы БАҚ-тың еркіндігін қамтамасыз етіп келе жатқан мемлекет. 

Бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттiк тiлде және басқа да тiлдерде 

таратылады. Ақпарат құралдары бостандығының кепілі – Ата заңымыз 

және Республика Президенті. Ақпарат  құралдары  қазіргі өркениетті 

елдердің бәрінде де үлкен саяси күш болып саналады.     

          Ғаламтор бүкіләлемдік өрнек немесе халықаралық желі деген сөзді 

білдіреді. Ғаламтор желісінің пайдасы өте көп. Ол – күнделікті өмірімізге 

байланысты ақпараттарды алудағы маңызды құрал, мүмкiндiгi де шексiз.  
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Себебі адам өмірдің кез келген саласына қажетті ақпаратты жылдам алуға 

және басқа қолданушылармен ақпарат алмасу мүмкіндігіне ие бола алады. 

Ғаламторды пайдаланушылар ақпаратты халықаралық желіден қалаған 

уақытыңда алып, оны оқып, тиісті жерлерге жібере алады.   Ғаламторда 

көптеген мәліметтер жинақталған. Одан балама ақпарат көзін де табуға 

болады. 

            Қазіргі кезде электрондық пошта кеңінен қолданылып келе жатыр. 

Электрондық поштаның ең елеулі ерекшелігі – оның жылдамдығы.  Оған 

қоса мұнда хабарламаның көшірмесі жазбаша түрде жеткізілетіндіктен, 

оны сақтап қоюға, бірден бірнеше адамға жіберуге немесе ары қарай тағы 

да басқаларға жеткізуге болады. Электрондық поштаның хаттан  басқа да 

сурет, бейнелік мәлімет, дыбыс, бағдарлама тағы басқа да ақпарат түрлерін   

тасымалдай алатын мүмкіндігі бар. Осылардың бәрі де жер шарының кез 

келген нүктесіне бірнеше минут ішінде міндетті түрде жылдам жеткізіледі. 

 

1-жаттығу. Басым  сөздер мен сөз тіркестерін оқып және оның тақырыбын 

айтыңыздар (сөздерді бірнеше рет қайталап оқыңыздар). 

 

2-жаттығу. Басым сөздер мен сөз тіркестерін баяу (жартылай дауысты) 

оқып шығып, мәтінге қарамай, оларды дыбыстаңыздар. 

 

3-жаттығу. Мәтін тақырыбын оқып, ондағы мәселені талқылау үшін 

қажетті сөздерді теріп жазыңыздар. 

 

Өрнек: ғаламтор 

 

4-жаттығу. Сөздер құрамынан түсіп қалған әріптер мен дыбыстарды тиісті 

орнына қойып, дауыстап оқыңыздар. 

 

...ркениет, мәл...мет, ...аламтор, әкімш...лік, жылдамды..., б...қаралық 

а...парат қ...ралдары  

 

5-жаттығу. Мәтін ішіндегі сөйлемдерді оқып, ондағы кірме сөздерді 

тауып және оны ана тіліңіздегі қолдану аясымен сәйкес келе ме,  

анықтаңыздар. 

 

6-жаттығу. Лексикалық бірліктерді мәтін ішінен тауып және мәтінде не  

жөнінде әңгіме болатыны туралы жорамал сұрақтар (2-3) жазыңыздар 

(мәтінді оқымай тұрып). 

 

7-жаттығу. Мәтіннен өздеріңізге таныс сөздерді теріп жазып, олардың 

мағынасын түсіндіріңіздер. 
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8-жаттығу. Абзацтардағы басым сөздер және сөз тіркестерімен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар және оларды қайталап оқыңыздар. 

 

9-жаттығу. Оқулықтың соңында берілген Оқу сөздіктерінен басым сөздер 

мен сөз тіркестерінің аудармасын және мәтінде кездесетін жаңа сөздердің  

түсіндірмесін қарап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 

 

10-жаттығу. Келесі сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

Ақпарат 

Баспасөз  

Саяси күш 

Хат алмасу 

Халықаралық желі 

Хабарлама  

  

 11-жаттығу. Сөйлемдерді оқыңыздар және сөйлемдегі асты сызылған 

сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер. Осы сөздермен  

сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

           Қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі бұқаралық ақпарат 

құралдарының рөлі зор.   Бұқаралық ақпарат құралдарының мақсаты – елде 

және шетелде болып жатқан оқиғалар жайлы қоғамға нақты және 

кедергісіз ақпарат беру.    

          Қазақстан – тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап баспасөз 

саласындағы БАҚ-тың еркіндігін қамтамасыз етіп келе жатқан мемлекет. 

 

12-жаттығу. Екі сөйлемді оқып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

             А)   Қазақстан – тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап 

баспасөз саласындағы БАҚ-тың еркіндігін қамтамасыз етіп келе жатқан 

мемлекет. 

  

                                                Ә)   Ақпарат  құралдары  қазіргі өркениетті елдердің бәрінде де 

үлкен саяси күш болып саналады. 

 

13-жаттығу. Сөйлем ішіндегі белсенді лексиканың астын сызыңыздар. 

Сөздердің мағынасын  түсіндіріңіздер және ондағы ойды басқаша 

түсіндіріңіздер. 

 

         Ғаламтор бүкіләлемдік өрмек немесе халықаралық желі деген сөзді 

білдіреді. Ғаламтор желісінің пайдасы өте көп. Ол – күнделікті өмірімізге 

байланысты ақпараттарды алудағы маңызды құрал, мүмкiндiгi де шексiз.  

Себебі адам өмірдің кез келген саласына қажетті ақпаратты жылдам алуға 
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және басқа қолданушылармен ақпарат алмасу мүмкіндігіне ие бола алады. 

Ғаламторды пайдаланушылар ақпаратты халықаралық желіден қалаған 

уақытыңда алып, оқып, оны жібере алады.   Ғаламторда көптеген 

мәліметтер жинақталған. Одан балама ақпарат көзін де табуға болады. 

 

14-жаттығу.  Мәтін тақырыбын оқып, оның мазмұны не туралы 

болатынын әңгімелеңіздер. 

 

15-жаттығу. Мәтінді оқып,  оны мағынасынасына қарай бірнеше бөлікке 

бөліңіздер және оған тақырып беріңіздер. 

 

 

                        16-жаттығу. Төмендегі басым сөздермен сөз тіркестерін құрыңыздар. 

 

 

Үлгі: компьютер желісі 

 

 Басым сөздер:  желі, жүйе, құрал, ақпарат, қызмет, байланыс,  

басылым, жылдамдық,  алмасу, хабар, құрылғылар 

 

17-жаттығу. Сөйлеу жағдаяттық ойын. 

 

ДОСЫҢА 

 

бір жұма                                                                              болған 

бір ай                                     көлемінде                             оқиғалар 

бір тоқсан                                                                            туралы  

бір жартыжылдық           

 

Электрондық пошта арқылы  ХАТ жаз. 

 

                

18-жаттығу. Диалогты оқыңыздар. Монолог жасаңыздар. 

 

                        Алмас: -   Мақсат, Ғаламтор қашан пайда болды? 

                        Мақсат: -  Ғаламтор 1960 жылдары АҚШ-та пайда болды. 

                    Алмас:   - Бұл термин  нені білдіреді? 

                     Мақсат: -  Бұл ағылшын тілінде «халықаралық желі» дегенді білдіреді. 

                     Алмас:  -  Ғаламтордың  қызметі қандай?                           

                     Мақсат:  - Ғаламтордан дүниежүзінің кез келген нүктесіндегі ауа райын, 

ақпараттық агенттіктің соңғы жаңалықтарын білуге болады. 

                     Алмас:  - Ғаламтордың мүмкіндігі қандай? 

                     Мақсат: - Оның мүмкіндігі шексіз. Адам өзінің талғамы мен көңіл-күйіне 

қарай одан өзін қызықтыратын көп нәрсе таба  алады.  
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                      Алмас:  - Сенің компьютерің ғаламтор желісіне қосылған ба? 

                       Мақсат: -Иә, мен саған электрондық поштамды берейін. Екеуміз хат 

жазысып тұрайық. 

                      Алмас: - Жақсы. Сау бол! 

 

19-жаттығу. Мәтінді оқыңыздар.   

Ұялы телефондар 

Ұялы телефонның түрлері көп. Оның түрлерін технологиясы жақсы 

дамыған шет елдер уақыт өткен сайын жетілдіріп отырады. Нарықта ұялы 

телефонды пайдаланушылар да көп.  

Ұялы телефонның көлемі батарея мен оларды басуға ыңғайлы 

болатындай түймешік мөлшермен анықталады. Ал суреттер мен бейнеге 

арналған экрандар тым кішкентай бола алмайды. Болашақта ұялы 

телефондар дауыспен басқарылуы мүмкін, сондықтан оларға 

түймешіктердің қажеті болмайды.  

Қауіпсіздік үшін олар иесінің ерекше дауысын танитын болады. 

                                 

20-жаттығу. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. 

 

1. Ұялы телефондардың  қандай түрлерін білесіңдер? 

2. Ұялы телефондардың дисплейін кішірейтуге бола ма? 

3. Ұялы телефондарды кімдер ойлап табады? 

 

21-жаттығу.  Имитативті жаттығулар. 

 

        А) Қысқаша жауап беріңіздер (жоқ немесе иә). 

 

1. Ғаламтор желісінің пайдасы  бар ма? 

2. Ғаламтордан   балама ақпарат көзін  табуға бола ма?  

3. Қазіргі кезде электрондық пошта кеңінен қолданылмай жүр ме? 

 

        Ә) Нақтылаңыз. 

      1. Электрондық поштаның мүмкіндіктерін жан-жақты оқуым керек. 

– Сенің электрондық поштаң қалай аталады? 

– Электрондық поштаның мүмкіндіктерін кімнен үйренесің? 

     

22-жаттығу. Мәтінді оқыңыздар. Іс-әрекет, қимылды білдіретін сөз 

тіркестерін теріп жазыңыздар. 

 

            Қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі бұқаралық ақпарат 

құралдарының рөлі зор.   Бұқаралық ақпарат құралдарының мақсаты – елде 

және шетелде болып жатқан оқиғалар жайлы қоғамға нақты және 

кедергісіз ақпарат беру.    
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          Қазақстан – тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап баспасөз 

саласындағы БАҚ-тың еркіндігін қамтамасыз етіп келе жатқан мемлекет. 

         Бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттiк тiлде және басқа да 

тiлдерде таратылады. Ақпарат құралдары бостандығының кепілі – 

Атазаңымыз және Республика Президенті.  

 

23-жаттығу.  Трансформациялық жаттығу.  

 

А) Екі жай сөйлемді құрмалас сөйлемге айналдырыңыздар. 

 

1. Қазіргі кезде электрондық пошта кеңінен қолданылып келе жатыр.     

2. Электрондық поштаның хаттан  басқа да сурет, бейнелік мәлімет, 

дыбыс, бағдарлама тағы басқа да ақпарат түрлерін   тасымалдай алатын 

мүмкіндігі бар. 

1. Ақпарат құралдары бостандығының кепілі – Атазаңымыз және 

Республика Президенті.  

А                                2.Ақпарат  құралдары  қазіргі өркениетті елдердің бәрінде де үлкен саяси 

күш болып саналады.     

 

Б) Жедел өткен шақ тұлғасындағы етістіктерге есімшенің –атын,-етін, 

-итын, -итін тұлғаларын жалғап жазыңыздар.   

 

 пайдаланды, қолданды, жұмыс істеді, оқыды, жинақтады,  

ауыстырды 

 

     В) Хабарлы сөйлемді сұраулы сөйлем түрінде жазыңыздар. 

            

1. Ғаламторда көптеген мәліметтер жинақталған.  

2. Одан балама ақпарат көзін де табуға болады. 

3. Ғаламтор бүкіләлемдік өрмек немесе халықаралық желі деген сөзді 

білдіреді.  

4. Ғаламтор желісінің пайдасы өте көп.  

5. Ол – күнделікті өмірімізге байланысты ақпараттарды алудағы 

маңызды құрал, мүмкiндiгi де шексiз.   

            

24-жаттығу.  Қысқаша «Иә» деп жауап беріңіздер. 

1. 

– Сіз газет оқисыз ба? 

– Иә, мен газет бетіндегі мақалаларды оқимын. 

 

2.  Баламалы сұраққа қысқаша жауап беріңіздер. 

– Ғаламтор желісін жақсы пайдаланасыз ба? 

– Жоқ. Мен радио хабарларды пайдаланамын. 
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25-жаттығу.  Жақша ішіндегі сөздерді аударып, қажетті формада сөйлем 

құру үшін пайдаланыңыздар.  

 

1. Бүгінде (электрон  пошта) өте кең қолданылып келе жатыр. 

2. (Ұялы телефон)  пайдасы өте зор. 

 

26-жаттығу. Өткен тақырыпқа шолу рефератын (реферат-обзор) 

жазыңыздар. 

 

 ГРАММАТИКАЛЫҚ    ЖАТТЫҒУЛАР 

 

                                     1-жаттығу. Берілген  сөз тіркестеріндегі септік жалғауларын 

анықтаңыздар. 

         

Үлгі:   жер шары+ның түпкірі+н 

 

             Сөз тіркестері: ғасырдың аяғын, оның мақсатын, техниканың 

жетістіктерін, ғаламтордың мүмкіндігін, газеттің нөмірін,  поштаның 

қызметін, достарыңның хатын, ғалымдардың жаңалықтарын 

 

2-жаттығу.  Көп нүктенің орнына ілік және табыс септіктерінің 

жалғауларын қойып, мәтінді толықтырыңыздар. 

 

       

 Ғаламтор .... мүмкіндігі  шексіз. Үйден  шықпай-ақ газет.... жаңа 

нөмірі... оқуға болады. Дүниежүзі..... кез келген нүктесіндегі ауа райы..., 

ақпараттық агенттік..... соңғы жаңалықтары.... білгіңіз келсе, Ғаламтор 

жәрдем беруге әзір. Ғаламтор күнделікті тұрмыс пен жұмыс.... айнымас 

құралына айналып отыр. Ғылым мен техника..... бұл жетістіктері бейбіт 

мақсатқа қызмет етеді. 

 

3-жаттығу.   Көптік мағына білдіретін (барлық, барша, күллі, бірнеше, 

біраз, көп, көптеген, талай)  сөздердің мәтіндегі қолданысын көшіріп 

жазыңыздар.   

        Үлгі: Ақпарат  құралдары  қазіргі өркениетті елдердің бәрінде де 

үлкен саяси күш болып саналады.  

    

4-жаттығу. Хабарлы сөйлемдерді бұйрық мәнді сөйлемдерге өзгертіп 

жазыңыздар.  

 

Үлгі: Қоғамда ақпарат берумен газет, радио, теледидар, журнал және 

сондай- ақ ғылым мен әкімшілік қызметтері айналыссын. 
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1.Бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттiк тiлде және басқа да тiлдерде 

таратылады. 

2. Ақпарат  құралдары  қазіргі өркениетті елдердің бәрінде де үлкен саяси 

күш болып саналады.     

3. Осылардің бәрі де жер шарының кез келген нүктесіне бірнеше минут 

ішінде міндетті түрде жылдам жеткізіледі. 

 

5-жаттығу. Үлгі бойынша тілек мәнді сөйлемдерді  құрастырыңыздар. 

 

Үлгі: Мен ақпарат құралдары туралы хабарлама бер+ейін. Біз ақпарат 

құралдары туралы хабарлама бер+ейік. 

1. Электрондық пошта аш ... . 

2. Шетелдегі әріптесіме хат жаз ... . 

3. Халықаралық желідегі  БАҚ туралы ақпаратпен таныс ... . 

4. Бір-бірімізбен ғаламтор арқылы ақпарат алмас ... .  

 

 6-жаттығу. Берілген қимыл есімдерге септік жалғауларын жалғаңыздар.   

 

 жариялау, ақпарат беру, тыңдау, көру, танысу, мақала жазу 

 

       Үлгі:  сұхбат беру, сұхбат берудің, сұхбат беруге, сұхбат беруді, сұхбат 

беруде,  сұхбат беруден,  сұхбат берумен 

 

7-жаттығу.  Берілген сөздерді пайдаланып, қалау мәнді сөйлем құрып 

жазыңыздар. 

 

1. Менің ұялы телефон сатып ал____  кел ____ . 

2. Жастар үні газетін оқу____ кел____ . 

 

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕМЕ: Білік, дағды мәнді 

сөйлем. Етістік - a ( -е, -й) алу, лексика-грамматикалық тіркесінің шақ, 

жақ бойынша түрленіп қолданылуы ерекшелігі.  

 

8-жаттығу. Берілген сөздерді пайдаланып, білік, дағды мәнді сөйлем 

құрып жазыңыздар. 

 

1. Мен   электронды поштамен жұмыс істе____  ал____ . 

2. Ол ағылшын тілінде  газет  оқ____  ал____ . 

3. Ғаламторды пайдаланушылар ақпаратты халықаралық желіден 

қалаған уақытыңда алып, оны оқып, тиісті жерлерге жібер___ 

ал____. 

4. Ғаламтор арқылы үйден  шықпай-ақ газеттің  жаңа нөмірімен  таныс 

____ ал____ . 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 
 

 

№1 Тақырып: Парламент пен Үкіметтің үйлесімді жұмысы қажет.  

 

 

– Мәтінді оқыңыздар. 

 

Құрметті Мәжіліс пен Сенат  депутаттары! 

 

              Еліміздің  әлеуметтік-экономикалық дамуында жылдар бойғы 

оңтайлы үдерістердің қалыптасуы Парламентіміздің жұмысымен де 

тікелей байланысты екенін ерекше атап өткім келеді. Парламент алдағы 

уақытта да осы қарқыннан таймай, халық өкілі ретіндегі өз міндетін 

абыроймен атқатарынына сенімдімін. Қазіргі таңда біз дамудың ең 

шешуші сатысы – «Қазақстан 2050»  Стратегиясын жүзеге асырудамыз. 

Бұл құжатты заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету сіздердің айрықша 

міндеттеріңіз болып табылады.  

                Бүгінде ашылған «мүмкіндіктер терезесін» ұтымды пайдалану 

үшін Парламен пен Үкіметтің үйлесімді жұмысы қажет. Қазақстанның 

дамыған 30 елдің қатарына кірумен байланысты басты міндеттердің бірі  -  

әкімшілік реформаларды жалағастыру мен кәсіби және шағын мемлекеттік 

аппарты бар тиімді мемлекеттік басқару жүйесін құру. 

               Бүгінгі экономикалық жағдайларда Үкімет әлеуметтік-

экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру бойынша 

стратегиялық мәселелерге назар аударуы тиіс. Министрліктерге 

заңастылық актілерді – түрлі ережелерді, нұсқамаларды және т.б. қабылдау 

бойынша компетенцияны беру қажет. Әр министр  өзі басқаратын 

саласына қажетті барлық өкілеттіктерге ие болуы және қабылданған 

шешімдер үшін толықтай жауапкершілікті мойнына алуы тиіс. Бұл 

талапты заңнамалық тұрғыдан реттеу керек. Халық пен бизнеске 

мемлекеттік қызметкөрсетуді оңайлату қажет. «Электронды үкімет» 

функционалын кеңейту керек. 

           Сот жүйесі тарапынан түрлі реформаларғы мұрындық болып, 

халықтың сотқа деген сенімін нығайтуға, тәуелсіз Қазақстанда адам 

құқының аяқасты болмай, бостандық пен теңдіктің сақталуын биік мұрат 

етіп келеді. Сонау «Қасым ханның қасқа жолы», «Есімханның ескі жолы», 

«Тәуке ханның Жеті Жарғысынан» бастау алатын құқықтық қағиданы 

замана легіне сай  жетілдірген сот билігінің бұл мақсатқа жету үшін не 

істегені жөн? Әрине, ол үшін соттың жұмысы мінсіз іске асып, халықтың 

көңілінде күмән болмайтындай тазалық пен ашықтық керек. Еліміздің 

конституциясын басшылыққа ала отырып, заман талабына сай өмірге 

келген «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 
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мәртебесі туралы» Заңның басты мақсаты еліміздегі сот-құқықтық 

реформаны одан әрі жетілдіру болды. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында жұмысын бастаған сот жүйесі 

мен бүгінгі соттың жағдайы мүлде салыстыруға келмейді. Заңдық, кәсіби 

біліктілік тұрғысынан ғана емес, сот саласы материалдық , әлеуметтік 

жақтан  да анағұрлым артты. 

  

– Сіздер оқып отырған газет «Сыр бойы» деп аталады. Ол қай облыстың 

газеті? Болжам жасап көріңіздер. 

 

– Тақырыпты дауыстап оқыңыздар. Тақырыпқа қатысты есіңізге қанша сөз 

түседі? Сіздер тізімін жасаңыздар.  

 

– Парламент пен Үкімет бірігіп іс-әрекет жасау үшін не қажет? 

 

– «Үйлесім» сөзін  Түсіндірме  сөздігінен қараңыздар. 

 

– үйлесім    -    келісім, жарасым  –  белгілі бір істі  бағыттап отыру 

 

– Мәтіннің бірінші абзацын оқыңыздар. Осы мәтінде «оңтайлы үдеріс» 

тіркесі кездеседі. Түсіндірме және аударма сөздігінен қараңыздар. 

 

             оңтайлы    -  ыңғайлы, икемді, қолайлы іс 

             үдеріс   -   процесс 

– Сіздер ел дамуының ұзақ мерзімге арналған «Қазақстан 2050» 

бағдарламасымен таныс шығарсыздар.  

– Біліміңізді тексеріңіздер.  

 

 

 

                        ?                                                                      ?   

                                                                                                           

 

                                                         

                                                     

                                                         ?     

                                        Экономиканы дамыту 

 

– Елбасы «халық өкілдері» деп кімдерді айтып отыр? Үкімет мүшелерін бе, 

Парламент депутаттарын ба? 

 

– Мәтіндегі негізгі ақпаратты тауып, оның мағынасын түсіндіріңіздер. 

 

– Мәтіннің екінші абзацын оқып, танысыңыздар. 

 

      Қазақстан 2050 
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Тырнақшаларға алынған сөйлем кімнің сөзі: 

                                           Елбасының 

                                           Үкімет басшысының 

                                           Парламант төрағасының 

                                           Министрдің 

 

– Тәуелсіз Қазақстанның басқару жүйесі қандай тармақтардан  тұрады және 

тұруы мүмкін: 

 

Басқару жүйесі 

Ел Президенті Билік 

Президент, үкімет 

Парламант 

басқарады 

басқарады 

 

– Биліктің үш тармағы туралы Ата-Заңда не айтылған: Олардың міндеттері 

мен құқықтары туралы не білесіздер? Ой бөлісіңіздер. 

 

– Биліктің үш тармағы: 

                   БИЛІК   -  ҮКІМЕТ   -   СОТ  жүйесі 

 

– Үшінші мәтінді оқыңыздар.  

 

– Елбасы сөзін полилогке айналдырыңыздар. Полилог құру үшін мәтіндегі 

тірек сөздерді пайдаланыңыздар: 

 Экономикамыз дамып жатқан 

 Саяси тұрақтылық бар 

 Ауызбіршілік пен ынтымақтастық орнаған 

 Мемлекет бағдарламалары: «Қазақстан 2050», «100 нақты қадам», 

«Нұрлы жол  -  болашаққа бастар жол». 

 Дамыған 30 ел қатарына ену. 

 

– Төртінші мәтінді оқыңыздар. Осы мәтінде «Қасым ханның қасқа жолы», 

«Есімханның ескі жолы», «Тәуке ханның Жеті жарғысы» деген құқықтық 

қағидалар аталған. Сіздер бұл есімдерді тарих пәнінен білесіздер. Еске 

түсіріңіздер. 

 

– Еліміздің Ата Заңының 75-ші бабында «Қазақстан Республикасында сот 

төрелігін» тек қана сот жүзеге асыратыны атап көрсетілсе, 74-ші бабында 

«судья сот төрелігін жүзеге асыру незінде тәуелсіз, ол Конституция мен 

Заңға ғана бағынады» деп көрсетілген. Сіздер осы баптарды Ата Заңнан 

қарап, жазып алыңыздар. 
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– Өздеріңізді тексеріңіздер, барлық сөздер мен сөз тіркестерін есте 

сақтадыңыздар ма? 

 

– Мәтін мазмұнын өз сөздеріңізбен баяндар беріңіздер. Ел басқару жүйесі, 

биліктің үш тармағы жөнінде толық хабарлама жасаңыздар. 

 

– Мәтін мазмұнынан берілген қанатты сөздердің бірімен түсіндіріңздер: 

 

 Заңға құрмет  – елге құрмет. 

 Бірлік болмаса   –  тірлік болмас. 

 Алтау ала болса, ауыздығы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі 

келеді. 

 Қадамдары қалыпты, саясаттары салмақты. 

 

№2 Тақырып: Ұлттық қауіпсіздік – ұлағатты ұстаным 

 

– Тақырыпты дауыстап оқыңыздар. 

 

– Сіздер «Ұлттық қауіпсіздік» деген ұғымды қалай түсінесіздер? 

 

– Ұлттық қауіпсіздік комитеті еліміздің ішкі және сыртқы байланыстарында 

қандай іс-шаралармен айналысады? 

 

– Сіздерге «қауіп – қауіптену – қауіпсіздік» деген сөздер түсінікті ме? Бұл 

сөздің түсіндірмесін Оқу сөздігінен қарап алуыңызға болады. 

 

 қауіп – қорқыныш; 

 қауіпсіздену – қорқыныштан құтылу, қажетсіздік; 

 қауіптену – қауіп ойлау, күдіктену 

 

– «Ұлттық қауіпсіздік – ұлағатты ұстаным» тақырыбына жазылған мақаланы 

шолып оқып шығыңыздар. 

– Мақала мәтініндегі бүгінде жиі қолданылып жүрген терминдердің (кірме 

сөздер) астын сызып, теріп жазыңдар. 

 

1. «Жедел іздестіру қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы», «Мемлекеттік құпиялар туралы» заңдар Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметін толықтай 

нақтылап, терроризммен, эксртемизммен, сепаратизммен және басқа да 

мемлекетке қарсы көрністермен күресте барлық құрылымдардың жедел 

шамалары мен күштерін  үйлестіруге мүмкіндік береді. 

2.  Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарсы 

барлау қызметі бұрынғы жарты ғасырлық мол тәжірибесін тиімді қолдана 

отырып, ҰҚК Академиясы мен Әскери инситутында, сондай-ақ басқа да 
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елдердің арнайы оқу орындарында жақсы даярлықтан өткен жас қарсы 

барлаушылардың тұтастай бір буынын қалыптастырады. Олар шетел 

арнайы қызметтерінің жаңа жұмыс ағымына қарсы тұра білуде. Біздің 

қарсы барлаушылардың білікті де қажырлы жұмыстарының нәтижесінде 

соңғы үш жыл ішінде жиырмадан астам шетел арнайы қызметтерінің 

агенттері мен кадрлық мамандары анықталып, олардың біздің 

аумағымыздағы іс-әрекеттерінің жолы кесілді. 

3. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қытай, Ресей, Өзбек, Түркімен 

шекараларында мемлекеттік шекараны күзету бойынша өзінің ауқымы 

жағынан теңдесі жоқ жұмыстар жүргізуде. Оның үстінде жаңа бағыт – 

теңіз шептері пайда болды, бұлар ұйымдастырушылық, техникалық және 

жедел сипаттағы қосымша шаралар қолдануды қажет етеді. Осы жылдар 

ішінде Қазақстаннан мұнай өнімдерін, түсті металлдар мен әскери 

техниканы, сондай-ақ мәдени құндылықтарды заңсыз шығарып алып 

кетуге бағытталған талай әрекеттердің жолы кесілді. Бірқатар шетел 

фирмаларымен тиімсіз келісім-шарттар жасасудың алды алынып, 

материалдық резервті ұрлау және талан-таржыға салу әрекеттері 

тоқтатылды, сондай-ақ Астана қаласында және республикамыздың 

бірқатар қалаларында жалған кәсіпкершілік қызметімен айналысатын 

көптеген фирмалар жойылды. Қазақстан Республикасы ҰҚК органдары 

бірнеше жылдар бойы кеден лауазымды адамдарының қатысы бар бірқатар 

қылмыстық қауымдастықты жою бойынша ірі көлемді операциялар 

жүргізді. Осы шаралар нәтижесінде мемлекет қазынасына қыруар қаожы 

қайтарылып, ол еліміздің экономикалық базасын нығайтуға бағытталады. 

 

ӨРНЕК: ТЕРРОРИЗМ 

 

– Бірінші мәтінді оқыңыздар. Сондағы « Жедел іздестіру қызметі», 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес», «Мемлекеттік құпиялар» туралы 

шыққан заңдар жөнінде өз ойларыңды ортаға салыңыздар. 

– Мәтінде « . . . ТМД қауіпсіздігі органдары мен арнайы қызметкері 

басшыларының кеңесі құрылды» деген сөйлем бар. Осы сөйлемнің 

жауабын мәтіннен тауып, төменде берілген сұрақтарды пайдаланып, өзара 

әңгімелесіңіздер. 

1. Бұл кеңес не үшін құрылған? 

2. Кеңестің негізгі атқаратын қызметі қандай? 

 

– Мәтінде «Терроризмге қарсы орталық құрылды» деген сөйлем бар. Бұл 

орталық құрылды» деген сөйлем бар. Бұл орталықтың негізгі атқаратын іс-

әрекеттері қандай мақсатта жүзеге асуы мүмкін? 

Бұл сұрақтың жауабын мәтіннен табуға болады. 

– Мәтінде «қызмет» сөзінің негізінде берілетін тілімізде жиі қолданылатын 

оралымдар бар. 

 



222 

 

Төменде берілген сөздер мен сөз тіркестері. 

 

Қызмет – қызмет ету – қызметі – қызметтерімен 

 

– «Қызықты грамматика» айдарымен таныс болыңыздар! 

     -уда \ - уде қосымшалары ресми жазылатын мақалаларда саяси 

көзқарастарын білдіруде жиі қолданылады.  

 

ӨРНЕК: тиісті шаралар қолдан-уда, ынтымақтастық өрісте-уде, жұмыс 

жүргіз-уде. 

 

– Сіздер бұрынғы өткен тақырыптар бойынша діни-экстремистік ұйымдар 

туралы ақпараттарыңыз баршылық. Осы ұйымдардың әлемдегі Еуропа 

елдеріндегі іс-әрекеттері туралы құптамайтын және келіспейтін ой-

пікірлеріңізді айтып, өзара сұхбат құрыңыздар. 

– Бірінші мәтіннен заңдар, қысқарған сөздер, ай, жыл аттары, ел атауларына 

қатысты сөздерді теріп жазып, оның жазылу ерекшелігін түсіндеріңіздер. 

– Екінші мәтінді дауыстап оқыңыздар. Мәтінде «қарсы барлау қызметі» және 

«тұтастай бір буыны» деген оралымдар бар. Түсіндірме сөзікті қараңыздар. 

 

Барлау – жау күштерінің орналасуы туралы мәліметтер жинайтын 

жауынгерлік іс-әрекеттің бір түрі. 

Буын – ұрпақ, қатарлас, замандас.  

– Елімізде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) жанынан құрылған 

Академия және Әскери институттар бар. Бұл оқу орындарында кімдерді 

дайындауы мүмкін? Ойланыңыздар. Өз ойларыңды баяндап беріңіздер.  

 

– Мәтінді тағы да қайталап, «Еліміздегі қарсы барлаушылардың мінез-құлқы 

және олардың дене бітімі қандай болуы керек» деген тақырыпшаға 

полилог құрыңыздар. 

 

– Үшінші мәтіндегі оқыңыздар. Мәтінде «шекараны күзету» деген сөз тіркесі 

кездеседі. Бұл сөз тіркесі сіздерге таныс болуы керек.  

 

– «Шекараны күзету – әрбір жас жауынгердің міндеті» тақырыбына дөңгелек 

үстел ұйымдастырыңыздар. Ол үшін төменде берілген сөздер мен сөз 

тіркестерін пайдаланыңыздар: шекарашылар, шекара бұзушылар, күзет, 

есірткі тасымалы, контрабанда. 

 

– Оңтүстік,  Батыс, Солтүстік, Шығыс шекара басқармалары картасын сызып 

көріңіздер. 

 

– «Шекара басқармалары, шекарашылар елімізді қандай бөтен ел 

шекараларынан қорғайды» деген сұраққа жауап іздеңіздер. 
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– Фразелогизмді оқыңыздар! Сіздер оның мағынасын қалай түсінесіздер? 

Тұрақты тіркесті өздеріңізді сұхбаттарыңызда белсенді қолдана біліңіздер.  

Ынтымақ болмай, іс болмас. 

 

– Жоғарыда берілген фразелогизінің грамматикалық сипатын анықтаңдар. 

Ынтымақ: өзара ынтыма-ғ-ы жарасқан, олардың ынтыма-ғ-ы, 

барлаушылардың ынтымақтасты-ғ-ы. 

 

– «Бірлік болмай – тірлік болмайды» сөз тіркесіндегі «бірлік» сөзінің 

синонимін табыңыздар.  

 

– Үшінші мәтінді оқып, асты сызылған сөздер мен сөз тіркестерін теріп 

жазыңыздар. Сұрақтарға жауап іздеңіздер. 

         1. Мұнай өнімдеріне не жатады? 

         2. Түсті металдарды білесіздер ме? 

         3. Әскери техникалардың аттарын атай алсыздар ма? 

         4. Мәдени құндылықтарға не жатады? 

 

– Мәтінде экономикаға,  ел дамуына қатысты айтылатын жағымсыз сөздер 

бар. Олар: тиімсіз келісімшарттар, ұрлау, талан-таржыға салу сөздері.  

 

 Тиімсіз, пайдасыз, пайдаға жарамау 

 Ұрлау – біреудің затын өзіне меншіктеу тұрғысындағы қылмысты іс.  

 Талан – тараж – мал-мүлкін, затын, дүниесін байлығын тонаушылық, 

тартып алушылық. 

 

– Сіздер мәтін ішінен осы сөйлемді ашатын және толықтыратын 

ақпараттарды тауып, сөйлемдегі «еліміздің экономикалық базасын 

нығайтты» деген ойға өз пікіріңізді қосып түйіндеңіздер.   

 

№3 Тақырып: Экономика. Ішкі және сыртқы сауда. 

 

– Мақала тақырыбын оқыған кезде оның мазмұнына сай есіңізге қанша сөз 

түседі. Сөздер тізімдерін жасаңыздар. 

 

– Өзіңіз тізімін жасаған сөздердің синонимдік қатарларын беріңіздер. 

 

– Мақала тақырыбын аударыңыздар. 

 

– Сіздер оқитын тақырыптар. 

 

Басты мақсат – тұрақтылықты сақтау 
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       Қазіргі таңда әлем экономикасында бірнеше өзгерістер болып жатыр. 

Бұл үдерістер біздің елімізге де өз әсерін тигізбей қойматыны анық. 

Себебі, Қазақстан әлем саясатындағы, әсіресе, экономикасындағы өзіндік 

орны бар мемлекет. Осындай жағдайдың бірі доллар бағасынын өсуі 

арқылы теңгенің еркін реттелу тәртібіне көшуінде. Шұғыл түрдегі шешімді 

қажет ететін бұл мәселе үш мүмкіндікті көздеді. Соның бірі теңгенің 

нарықта еркін реттелу тәртібіне көшіру мүмкіндігі. Бұл мүмкіндігі Елбасы 

жан-жақты пайымдап, қолдады. Мүлде ешқандай іс-әрекет жасамай, құр 

отырып, жағдайдың жақсаруын күту, ел экономикасына қауіп төндіретіні 

белгілі. Әсіресе, ішкі өндірістің қысқыруына және жұмыс орындарының 

азаюына әкеліп соғытыны анық. 

           Осығын орай, Қазақстан Үкіметі ел экономикасының одын арғы 

тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін теңге бағамын еркін айналымға 

жіберіп, нақты қадамдар жасады. Осыған байланысыты Үкімет пен Ұлттық 

банк бірлесе отырып, нарықтағы төл теңгені мемлекеттік 

реттеуденбосатты. Демек, бұдан былай теңгенің долларға шаққандағы 

құны арнайы қаржы орталағының бақылауында болмай,әлемдік нарықта 

өзіндік орнын табады. 

           Нақтырақ айтқанда, теңгенің айырбас бағамы нарықтағы сұранысты 

негізге ала отырып, ішкі және сыртқы макроэкономикалық факторларды 

ескере келе қалыптасады. 

          Ендігі жағдайда әрбір азамат қор биржасының қозғалысын 

күнделікті бақылап отыру арқылы теңгенің шетелдік валюталарға 

шаққандағы айырбас құнын біліп отырады. 

           Мамандардың сараптауынша, Қазақстан жаңа ақш-несие саясатына 

көшіп, инфляциялық таргеттеу режімін орнатқан соң, экономика біртіндеп 

долларсыздандырыла бастайды. Бұл тәжірібе Австралия, Жаңа Зеландия, 

Польша және Ресей елдерінде жасалған екен. 

 

– Сіздер қандай сұрауларға жауап бергілеріңіз келеді. Тізімін жасаңыздар. 

 

– Мақала тақырыбын тағы да қайталап оқып, оның мағынасына жақын 

келетін сөздермен тақырыпты ауыстырыңыздар. 

 

– Сіздер оқитын мақаланың тақырыбы, айдары: 

 Ақпараттар ағыны 

 Бизнес әлеміне саяхат 

 Астана: оқиға, жаңалық 

 Дабыл! 

 Үнемдеу. Сауда. 

 

– Мақала тақырыбын қайталап оқыңыздар, мына сөздер мен сөз тіркестеріне 

көңіл аударыңыздар: 
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              басты мақсат  -  басты міндет   -  басты тақырып 

 

– Бірінші мәтінді оқыңыздар. Мәтін ішіндегі асты сызылған сөздерді көшіріп 

жазыңыздар. Аудармасын кітаптың соңында берілген Оқу сөздігінен 

қараңыздар.  

 

– Берілген сұраққа жауап беріңіздер. 

 Доллар бағасы қандай жағдайда өседі? 

 Ұлттық валюта қандай жағдайға байланысты құнсызданады? 

 Ішкі өндірістің қысқаруына және жұмыс орындарының азаюы неге 

байланысты? 

 

– Сіздер мәтіннің бірінші сөйлемін қайталап оқыңыздар. 

 

Сөйлем: «Қазіргі таңда әлем экономикасында бірнеше өзгерістер  болып 

жатыр». Қалай ойлайсыздар, ол қандай өзгерістер? Мүмкін бұл  сұраудың 

жауабы былайша айтуға болатын шығар. 

 

1. Мұнай бағасының құлдырауына (нашарлау, төмендеу) байланысты 

болуы мүмкін. 

2. Инвестицияның және несиенің азаюына болуы мүмкін. 

 

– Елімізде доллардың бағасының өсуіне байланысты теңге бағасы 

төмендеді. 

Сіздер бұл мәселені қалай түсіндіре алар едіңіздер? 

 

– Экономикаға қатысты мынадай терминдер қалыптасқан: 

            құнсыздану – инфляция 

 

– Олай болса, елімізде теңге құнсызданды ма? Сіздердің жауаптарыңыз. 

Бір теңге қанша доллар тұрады? 

 

– Осы мәтіндегі  мына сөйлемді оқиық:  « . . . ел экономикасына қауіп 

төндіретіні белгілі» 

– Сұрақ: Ел экономикасына доллардың бағасы өсуіне байланысты қауіп 

төне ме? Неге? Ол қандай қауіпті іс? 

Менің ойымша, _____________________________________________ 

Менің пікірім, ______________________________________________  

Себебі ____________________________________________________ 

 

 

– Мына фразаны өзара талқылайық. 
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 Қазақстан әлем саясатында, әсіресе, экономикада өзіндік орны бар. 

 

– Ол үшін мына сөз тіркестері мен сөйлемдерді пайдаланыңыздар. 

 

Тірек сөздер мен сөз тіркестері: мұнайды экспортқа шығарады, 

шикізатын сатады, уран шығарады, астықты экспорттайды, түсті металдар 

мен азық-түлікті сатады. 

– Екінші мәтінді дауыстап оқыңыздар. 

 

Мәтіннің бірінші сөйлемі былай басталады: «Осыған орай, Қазақстан 

Үкіметі ел экономикасының одан әрі тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 

теңге бағамын еркін айналымға жіберіп, нақты қадамдар жасады». 

 

– Сіздер осы сөйлемнің жауабын мәтіннен табыңыздар және өз 

ойларыңызды дәлелдеңіздер. 

– Үшінші мәтінді оқыңыздар. 

 

– Мәтін мағынасына қарай бірнеше бөлікке бөлінген. Дауыс кідірісін 

(пауза) жасай отырып, дауыстап оқып шығыңыздар.  

 

1. Осыған байланысты  //  Үкімет пен Ұлттық банк   //  бірлесе отырып  //  

нарықтағы төл теңгені  //  мелекеттік төлеуден босатты. Демек, бұдан 

бұлай  //  теңгенің долларға шаққандағы құны  //  арнайы қаржы 

орталығының   //  бақылауында болмай  //  әлемдік нарықта  //  өзіндік орын 

табады. 

 

 Нақтырақ айтқанда  //   

 Ендігі жағдайда  //  

 

– Жұп болып сөз тіркестерін оқыңыздар. Оның аудармасын жазыңдар. 

Көрсетілген сөз тіркестерінің құрамын анықтаңыздар.  

 

Теңгенің айырбас бағамы – теңге бағамы  

Макроэкономикалық факторлар  - макроэкономика факторлары 

Айырбас құны  -  айырбас құнын 

Мұнай өндіру көлемінен  -  мұнай өндіру көлемі 

 

– Қазақ тілінде тұрақты қалыптасқан сөз тіркестері бар. Оларды естеріңізге 

сақтаңыздар: 

қара алтын  -  мұнай 

ақ алтын   -  мақта 

сары алтын  -  астық 

 

– Мәтіннің соңғы сөйлемін оқыңыздар. 
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      Бұл ретте Үкімет мұнай өндіру көлемінің айтарлықтай көлемде 

төмендеуіне жол бермейтінін мәлімдеді. 

 

– Осы сөйлемдегі асты сызылған сөз тіркестерінің орнына мақтаны өсіру, 

астық сату  деген сөз тіркесін қойып, сөйлемді оқыса, оның мазмұны 

өзгере ме? Грамматикалық білімдеріңізді көрсетіңіздер. 

 

– Соңғы мәтінді оқыңыздар. Оның мазмұнында алдыңғы бірінші, екінші 

жәнет үшінші мәтіндегі берілген ақпарат түйінделген. Осы мәтіндегі түйін 

сөзбен келісесіздер ме? Дәлелдеңіздер. 

– Сіздер оқып отырған мақаланың тақырыбы мен рубрикасы қалай 

аталады? 

 

1. Мақала газет жанрының қай түріне жатады: 

 

Хат, қарасөз,очерк, фельетон, интервью,  репортаж, әңгіме 

 

     2. Басылымның авторы және оның аты-жөні, қызметі жайында не 

білесіздер? 

Автор: «Басты  мақсат – тұрақтылықты сақтау», - деп, мақалаға тақырып 

берген. Ел экономикасының тұрақтылығын сақтау үшін автор қандай 

келесі пікірлерді жазған. Ойланыңыздар. 

 

– Сіздер өздеріңіз оқып отырған мақаланың тақырыбын мағынасына сәйкес 

өздеріңіз білетін мақал-мәтел және қанатты сөздермен ауыстырып, оқып 

көріңіздер. 

 

– Мақала мәтінінде кездесетін қызмет, лауазым және географиялық 

атаулардың жазылу ерекшелігіне көңіл аударыңыздар. Дәптерлеріңізге 

жазып алыңыздар. 

 

– Мақаланы басынан аяғына дейін шолып шығып, негізгі ойды беретін 

сөйлемдерді табыңыздар. Астын сызыңыздар. 

 

– Сіздер ұсынылып отырған «Халықаралық сауда-саттық жасалу 

мүмкіндігі» атты мақаланы жоғарыдағы үлгілер бойынша өз беттеріңізше  

талдап, тапсырмалар жазып келіңіздер. 

 

№4 Тақырып: Ата заң аясында 

 

Сіздер оқитын мақала тақырыбы  «Ата Заң аясында»  деп аталады. 

Сіздер қандай сұрақтарға жауап бергілеріңіз келеді? 

 

        Конституцияның адам құқы қорғалуын қамтамасыз ететіндігінен 
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хабарым мол және адам құқына қатысты баптар өте көп. Салыстырмалы 

түрде айтар болсам, қазіргі кезде құқының қорғалуына мейлінше жағдай 

жасалған. Оны осы күндері басымнан өткеріп жүрген мынадай жағдаймен 

айғақтай аламын. Менің Қазақстан Республикасының азаматы болып 

табылуым – осы елдің ең басты байлығының бір бөлшегі екендігім. Осыны 

өте жақсы сезінемін және түсінемін. Ал бұл, өз кезегінде менің 

Конституциялық құымның қорғалуына кепілдік беретіндігін айғақтайды.  

      Қызылорда облысының  Жаңақорған ауылында туып, өзіп ұзақ 

жылдар еңбек еттік. Өткен жылға дейін Кеңестік жүйедегі совхозымыздан 

қалған шаруашылықтың шашауын шығармай-ақ  ұстап келдік те, ақылдаса 

келе, мүлкі мен техникасы жоқ, есесіне, гектарлап жатқан жері бар 

қожалағымызды бөліске салдық. Алайда, ол жерде маған және менің төрт 

баламнан  тұратын отбасыма тиесілі үлесім тимей қалды. Ал ауыл 

іргесінде әлі де бөліске салынбаған жер жатыр. Біз кетерміз-ау, бірақ, 

бүгінгі балаларым мен ертеңгі ұрпағымның еншісіне бұйыруы тиіс 

пайымды бағалай отырып, 2-3 гектар жер болса да алуым керек еді. Ол 

мүмкін болмағандақтан, қазіргі кезде ауыл мен аудан, облыстағы  тиісті 

мамандармен сөйлесіп, өз үлесімді еншілеуге барымды салып, жүгіріп 

жүрмін. Тіпті, осы мәселе бойынша өз өлкемізден сайланған Мәжіліс 

депутатының қабылдауында да болып, оның көмекшісімен  тікелей 

байланыста отырмын.  

        Бар мақсатым – ертең зейнетке шыққанда немерелеріме мұра ретінде 

қалдыратын заңды жерім болса ғой деп ойлаймын. Қазіргі кезде жан-

жақты тексеріп, себебін анықтау, түсіндіру, нақтылау жұмыстары жүргізілу 

үстінде. Оң нәтижеге қол жеткіземін деген үміттемін. Ал егер болмай 

жатса, Елбасының атына хат жазып, араша сұрау да ойымда жоқ емес. Бұл 

менің  ел азаматы әрі қарапайым жұмысшы ретіндегі өз ойым. Өйткені, 

маған Ата Заңымыз осындай мүмкіндіктер береді. Жауапты ведомстволар 

мен тиісті құзырлы органдарға арыз, шағымыңды айта отырып, өз 

құқыңды қорғайсың. Егер олардың жұмысына көңілің толмаса, тіпті, 

Президентке дейін хат жазып, өз құқыңның қоғалуын қаматамасыз ете 

аласың. Біздің Конституциямыз азаматтарға осындай мүмкіндіктер береді. 

Салыстыра отырып, саралап көріңіз енді, Кеңес заманында осындай 

мүмкіндіктер болды ма өзі?! 

       Ата Заң біздің қоғамның негізгі қағидаттарын анықтап, елімізді 

демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде 

белгілеп, оның ең қымбат қазынасы  - адам және адамның өмірі, 

құқықтары мен бостандықтары екендігін бекітті. Адам құқықтары мен 

бостандықтары танылып қана қоймайды, олардың орындалатынына Ата 

Заң кепілдік береді.  

                                                                

Құралбай Сәрсенов 

«Астана көгалдандыру» 

АҚ мұрабы 
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Тақырып пен 

тақырыпшаны 

қайталап оқыңыздар. 

Мақаланың тақырыбы мен тақырыпшасын оқи 

отырып, мақала мәтінін оқығанға дейінгі сөздер, 

сөз тіркестері тізімін жасаңыздар.  

 

– Сіздер қалай ойлайсыздар, осы Ата Заң аясында адам құқығы қорғалуына 

қатысты негіздемелер айтылуы мүмкін бе? Онда бірнеше  сөздер мен 

сөйлемдер тізбесін жасаңыздар. 

 

– Сіздер Қазақстан Республикасының Конситуциясындағы 1-баппен 

таныссыздар ма?Айтып беріңіздер. Мүмкін тақырыпша мазмұны осы 

баппен сәйкес келетін шығар. 

– Тақырыпшаны оқыңыздар. Осындағы негізгі ойды беретін сөйлемді оқып, 

өз сөздеріңізбен түсіндіріңіздер. 

 

– Мақаланың төменгі жағында автордың аты-жөні, фамилиясы және атқарып 

жүрген ісі туралы ақпарат берілген. Оқыңыздар. Сұрауларға  жауап 

беріңіздер: Ол жұмысшы ма, әлде қызметші ме? 

 
– Тақырыптың бірінші мәтінін оқыңыздар. 

Мақала авторы: «Мен жоғарыда атап өткен құқымның мемлекеттік 

тұрғыдан қорғалуымның бірден-бір көрінісі сол болуы керек ...» - дейді. 

 

– Оның мемлекеттік тұрғыдан қорғалуы керек құқықтары қандай екен? 

Мәтін ішінен тауып,  көрсетіп жазыңыздар. 

 

– Тіліміздегі  «абаттандыру» сөзі жиі қолданылады. Сіздер бұл сөздің 

мағынасын білесіздер ме?   

 

– Автор: «бейнетіміздің зейнетін» көреміз деп жазған.  

 Бейнет деген не? 

 Зейнет деген не? 

 

– Ойланыңыздар. Сіздерге көмекке келетін Оқу сөздігі болар. 

 бейнет көру  -   қиналу, азап шегу 

 зейнет көру  -   рахатын көру 

 

– Мына сұрау төңірегінде пікірталас ұйымдастырыңыздар. 

 

Мәселелі сұрақ:  Жасы жеткенде (зейнет жасына келгенде) зейнетке 

шығып, ұзақ жылдық еңбектің рақатын көреді. 

 

Сұрақтар: а) Қазақстанда адамдар қай жаста зейнетке шығады? 

                    ә) Жас кезінен зейнетке шыққанға дейінгі еңбегінің рақатын 
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қалай көреді? 

 

– Екінші мәтінді оқыңыздар. Төменде берілген сұрақты талқылаңыздар. 

 

– Ал сіздердің құқықтарыңыз мемлекеттік тұрғыдан қалай қорғалады? Өз 

ойларыңызды баяндаңыздар. 

 

– Үшінші мәтінді оқыңыздар. Мақала мәтіні Сіздерге түсінікті болуы керек. 

Мақалада қандай өзекті мәселе көтерілген? Екі сөйлем көлемінде жауап 

беріңіздер. 

Меніңше, _______________________________________________ 

Біздің ойымызша, _________________________________________ 

Себебі, __________________________________________________ 

 

– Мақала авторының туып-өскен еліндегі бөліске салынбаған жерден өзіне 

тиесілі жер алуға құқығы бар ма? 

 

Дәлелдеріңізді келтіріңіздер: 

Біріншіден,___________________________________________________ 

Екіншіден,___________________________________________________ 

 

– Төртінші мәтінді дауыстап оқыңыздар. 

 

Мақала авторы Ата Заң аясында Қазақстан азаматы ретіндегі 

құқықтарының орындалуына сенімді сияқты. Ал құқығы орындалмаса, 

кімге арызымды айтып, шағымданамын дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар? 

 

– Өзара сұхбат құрыңыздар. 

 

Өрнек: 

           - Сара, сен Қазақстан азаматшасы ретінде өз құқықтарыңның 

қорғалуына сенімдісің бе? 

           - Әрине, сенімдімін. Менің білім алуға, сөз бостандығымды 

пайдалануға құқығым бар. 

           - Ал сенің жеке құқығың қорғалмаса не істемексің? 

           - Егер менің жеке құқығым қорғалмаса, онда мен тиісті органдарға 

барып,   Ата Заң баптарына сүйене отырып, мүмкіндіктерімді талап етемін. 

 

– Сөздер сөйлейді айдарымен танысыңыздар. 

 

Мұра  –  ата-бабадан балаға қалған мүлік, дүние 

Құзырлы орган  -  билік орындары 

Арыз-шағым  -  жеке адамның ресми түрде жазған өтініш  (наразылық 

білдіру өтініші). 
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Пікірталас тақырыбы:  

 

       Менің Қазақстан Республикасының азаматы болуым  -  

Конституциялық құқымның қорғалуына кепілдік береді. 

 

Мәтінді тағы да қайталап оқып, ондағы жеке азаматтың өз 

құқықтары мен міндеттері туралы жазған ой пікірін пайдаланып, 

өміріңізден нақты мысалдар келтіріп, ойыңызды ортаға салыңыздар. 

 

№5 Тақырып: Отбасы 

 

«Біз  -  Қазақстандық отбасымыз!» - дейді «Мерейлі отбасы» ұлттық 

байқауының жеңімпаздары. Осыған орай біз жеңімпаздардың анасы 

Күнсұлу Қадырованы әңгімеге тартқан едік.  

            Күнсұлу, шыныңызды айтыңызшы, байқауға қатысушылардың 

саны –80. Соның ішінде өреге шыққаны – 16. Сіздердің Астанаға берілетін 

жолдамадан үміттеріңіз болды ма? 

          Байқауға қатысуын қатысып алып, қобалжығанымыз да рас. Сынға 

небір тамаша,  танымал, өнерлі,  ақжарқын отбасыларға қатысты ... . Менің 

мамандығым сауда қызметкері, бірақ көптен бері бала бағып үйде 

отырмын. Жолдасым қарапайым сантехник. Жеңімпаз болғанымыз 

балалардың арқасы  деп ойлаймын, шетінен өнерпаз. Сабақты да жақсы 

оқиды. 

Бұрын-соңды мұндай байқауларға қатысып көріп пе едіңіздер? 

      Балалар концерттік-спорттық бағдарламаларға қатысып, жүлде алып 

жүр. Тегінде біздің балаларымыз, тіл-көзден сақтасын, өте дарынды. 

Иманғали, Мұқағали, Сара есімді үшем баламыз 2010 жылы балалардың 

«Мөлдір бұлақ» деп аталатын республикалық байқауына қатысып, 

жеңімпаз атанды. «Дария-жыр» атты халықаралық байқаудан жеңімпаз 

болып оралды. 

Үшем дейсіз бе,  аттары да құлаққа таныс ... . Орайы келіп қалды, 

кешіріңіз, бұл есімді қойған кезде әлдеқандай бір үмітпен қойған 

шығарсыздар, мәселен, пәтерден таршылық көріп жүрдіңіздер ... . Сол 

тұста Иманғали Тасмағамбетов Алматының әкімі еді. Шындығы солай ма? 

Ол рас. Балалардың дүниеге келгеніне бір ай толар-толмаста сол кездегі 

қала әкімі Иманғали Тасмағамбетов  арнайы «бауы берік болсын!» айтып, 

қолымызға «Құлагер» шағын ауданынан 3 бөлмелі пәтердің кілтін ұстатты. 

Арада көп уақыт өтпей, «осыншама балаға үш бөлме аздық етеді» деп сол 

бірінші қабаттан тағы да бір бөлмелі жайлы пәтерді қосып берді.  

- Әкімнің атын сәбиге дәлдеп қойған екеніздер ғой? 

- Жо-оқ ... Мүлдем олай емес, алғашқы медициналық тексеруде, 

«егіз» дегенде қуанып жүрдік. Алты ай өткенде қайта тексеруге барғанда 

дәрігерлер «үшем» деді. Күйеуімнің Шүкір деген жан жолдасы бар еді, 
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әзілдеп: «Бір баланың атын мен қояйыншы, қазақтың Иманғалиындай 

азамат болсын ... » деп қоймады. «Егіз туасың» дегенде, біреуі ұл болса 

өзіміз Мұқағали  қоямыз деп жүргенбіз. Күйеуім досының көңілін 

жықпады. Мұқағали мен Иманғали солай дүниеге келді. 

 - Сара деген есім де аса танымал, ол есімді қоюға не себеп болды? 

- ... Өйткені, ол кезде мен Сара апамыз басқаратын «Бөбек» қорында 

қарапайым техникалық қызметкер едім. Ырымдап қойдым. 

- Үшем туғанға дейін сіздер пәтерде тұрдыңыздар ма сонда? 

- Алатау ауданында өз үйіміз болды, бірақ жаңа туған үш бірдей 

сәбиге жағдай керек екені анық жайт қой. Шынын айтсақ, біз пәтер 

сұраған жоқпыз. Бәрі де балалардың несібесі, елді ойлаған азаматтардың 

пейілі деп ойлаймын.  

- «Мерейлі отбасы» ұлттық байқауына қалай келіп қалдыңыздар? 

- Отбасы Мұратбай Қадыров қаладағы №148 мектепте сантехник 

олып жұмыс істейді. Байқауға қатысуға қолқалаған сол мектептің ұжымы. 

Балалардың өнерін байқап, көріп жүргені шығар, білмеймін?... 

Жеңімпаз отбасының балалары ... балаларыңыз туралы айтыңызшы? 

Тұңғышымыз Индира әл-Фараби атындағы Қаз-ҰУ-дің журналистика 

факультетін бітірген, «Алматы» телеарнасында қызмет етеді. Айтолқын – 

экономист мамандығына оқып жатыр. Бағдат биыл мектеп бітірген, 

политехникалық университетке түсейін деп, қорытынды сынақты күтіп 

отыр. Түсе алмай қалса, ақылы бөлімде оқытамыз. 

Алматыдағы жеңіс марапаты туралы не айтасыз? Әкім өз қолымен 

бір тоңазытқыш, бір жапондық теледидар сыйлады.  

 – Астанаға қашан аттанасыздар? 

Күзге салым ... әкімдіктен шақыру береміз деді. Жеңіспен 

оралуларыңызға тілектеспіз ... 

- Рахмет. Елбасының өзі бағалап, қамқорлық жасап отырғанда 

байқауда біз жеңімпазатанамыз деп сенемін. Өйткені, біз де барлық 

қазақстандықтар секілді Отанымызды, елімізді, Елбасымызды сүйеміз. 

Еліміздің ертеңі үшін қандай сайысқа да қатысуға әзірміз ...  Өйткені – 

күллі мемлекет назарына  ілініп отырған қарапайым ғана қазақстандық 

отбасымыз. 

  

– Мақала тақырбын оқыңыздар. Бұл мақаланың авторы кім? Ол кімнен 

сұхбат алды. 

– «Мерейлі отбасы» ұлттық байқауы қандай мақсатпен ұйымдастырылған 

деп ойлайсыз? «Мерейлі» сөзінің синонимдік қатарларын және 

түсіндірмесін есіңізде сақтаңыздар. 

Мерейлі  -  мәртебелі  (синонимдер); 

Мерейлі  -  көңілі көтерілу, абыройы арту  

 

– -лы,   -лі жұрнағы жалғанған  мерей + лі сөзінің жасалу ерекшелігін 

түсіндіріңіздер. 
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– Келесі сөздердің дұрыс айтылуы нормасына көңіл бөліңіздер. 

 

мерей тұту  -  мерейін көтеру  -  мерейі арту  -  мерейі үстем болу 

 

– «Отбасы» сөзінің синонимдік қатарларын сіздер білесіздер, 

онда дәптерлеріңізге жазыңыздар. 

 

– Қазақ тілінде жиі қолданылатын өрнек : «Ілік септік (-ның, -

нің;   -дың, -дің;  -тың, -тің)  + тәуелдік жалғауы ( -і, -ы; -сы, -сі; -мыз, -

міз (ІІІ-жақ). 

 

– Келесі сөйлемді талдаңыздар, жалғаулардың астын 

сызыңыздар. 

Біз  -  Қазақстандық  отбасымыз. 

– Мақала тақырыбын қайталап оқып, мәтін мазмұнын түсіну 

үшін тірек сөздерді жазыңыздар.  

 

– Тақырып мазмұнына сүйеніп, сұрақтар тізімін беріңіздер және 

оның жауабын айтыңыздар. 

 

Кімдер . . . ?    Қай елде . . .?   Қандай . . . ? 

 

– Интервьюдің алғашқы сөйлемдерін оқыңыздар. Оның 

мазмұны бойынша мына сұрақтарға жауап беріңіздер. 

 

– Интервью берген кім? Одан сұхбат алған тілші қандай 

сұрақтарға жауап берді.  

 

– Алғашқы абзацта «Жеңімпаздардың анасы  -  Күнсұлу 

Қадырова» деген сөйлем бар? Сіздердің болжамдарыңыз бойынша, 

«Жеңімпаздар» кімдер болуы мүмкін? 

 

– Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Олардың аудармасы 

оқулықтың соңында берілген. 

Жеңімпаз, байқау, қатысушылар, мәре, жолдама, үміткер,  жүлде, сын, 

қобалжу. 

 

– Сұрақты оқып, оған жауап беріңіздер.  

 

– Тілшіге  жауап беріп отырған кім? Оның мамандығы не? Ол 

байқау туралы қандай ақпарат берді?  

 

– Сіздің жауаптарыңыз қандай сөздерге негізделген? 
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Тірек сөздер:  танымал, ақжарқын, өнерлі, . . .     . . .   . . . 

 

– Екінші сұхбатты оқыңыздар. 

 

– Күнсұлудың балаларының есімдері кімдер? Олар қандай 

бағдарламаларға қатысып, жүлде алған еді? Адам есімдерін оқыңыздар.  

 

Оларға есімдері белгілі тұлғалардың аттары берілген. Олар кімдер? 

 Мұқағали 

 Сара 

 Иманғали 

– Екінші интервьюде мынадай жолдар бар:  « . . . біздің 

балаларымызды тіл-көзден сақтасын . . . »   Неден? 

 

– Осы тұрақты тіркесті қарапайым сөзбен жеткізе аласыз ба? 

 

– «Біреулердің көзі балаға өтпесін», - десек дұрыс па? Сіздер 

қалай ойлайсыздар? 

– Үшінші сұхбатты оқыңыздар. 

– «Үшем» сөзі сіздерге таныс па?   

Отбасында 1 бала туса, онда «бала туды» дейміз. Отбасында 2 бала     

дүниеге келсе, онда «егіз» туды дейміз. Ал отбасында 3 бала бір уақытта 

(минутта) дүниеге келсе, онда «үшем» дейміз. 

 

– Үшемнің түсіндірмесіне көңіл аударыңыздар. 

 

– Үшем – бір ана, бір әкеден туған 3 бөбек. 

 

– Тілші : « . . . пәтерден таршылық көріп жүрсіздер . . .», - деп, 

сұрағына    жауап алғысы келді. 

Бүгінде  пәтер, үй алуға қаражаты аз адамдар көп. Ал бұл отбасы 3 және 

1 бөлмелі пәтерді қандай еңбегі үшін алды. Сіздер қалай ойлайсыздар?  

Ол: әлеуметтік жағдай, демогрфияны өсіру, көп отбасы болу. 

 

– Төртінші және бесінші сұхбаттың мәтінін оқыңыздар. Осы 

мәтін мазмұнын пайдаланып, өздеріңіздің есіміңіз туралы әңгімелеп 

беріңіздер. 

 

– Алтыншы сұхбатты оқыңыздар. Сұхбат мазмұнын түсіну үшін 

Оқу сөздігінен  (кітаптың соңында берілген) сөз тіркестерінің аудармасын 

немесе түсіндірмесін қараңыздар. 

 

Балалардың несібесі  
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Азаматтар пейілі 

 

Несібе  -  молшылық, мол дәулет, байлық. 

Пейіл  -  ниет, көңіл, ықылас 

 

– Жетінші және сегізінші сұхбатты оқып, отбасы мүшелерінің  

қызметі, мамандығы туралы әңгімелеп беріңіздер. 

 

– «Мерейлі отбасы» мәртебесіне жету үшін, кез келген 

отбасының негізгі жетістігі қандай болу керек. Ойланыңыздар. 

Бірінші жетістігі  -  

Екінші жеңісі  -  

Үшінші  - 

 

– Тоғызыншы, оныншы, соңғы сұхбатпен танысыңыздар. 

 

– Тілшінің сөзі: «Жеңіспен оралуыңызға тілектеспіз!» 

 

– Қазақтың сөйлеу әдебінде адамдарға қандай тілек сөздер 

айтылады? 

 

– Сөйлеу жағдаяты. 

Сіздің боксшы досыңыз Олимпиадаға қатысуға аттанып бара жатыр. 

Сіздер оған қандай тілек айтар едіңіздер? 

 

– Тілшінің алған соңғы интервьюіндегі көпбалалы ана өзінің 

жауабындағы еліне деген алғыс сөзін, отансүйгіш тілегін қалай жеткізген? 

 

– Ал сіз ше? Сіздер еліңнің ертеңі үшін не істер едіңіздер? 

 

– Соңғы интервьюді аударыңыздар. 

 

– Газет бетіндегі суретке қараңыздар. Сіздер бүгінгі отбасы 

(кейіпкерлері)  туралы не айтар едіңіздер? 

 

– Әңгімелеу барысында грамматикалық нысандарды толық 

пайдаланыңыздар. 

 

– Дүниеге келген үшемнің  болашағы туралы әңгімелеңіздер. 

 

Бала тәрбиесінде бәріне ортақ қағида бар 
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           «Бала тәрбиесінде бәріне ортақ қағида бар» тақырыбына арналған 

шағын мақаланы оқып, осы айтылған қағидаларды естеріңізде 

сақтаңыздар. 

Ата-ананың кеңестерін айтпас бұрын былай деген екен: «Менің ұлым 

мамандығын өз қалауынша таңдай алады. Мінез де көрсете алады. 

Менімен келіспеуі де мүмкін. Бірақ, жасөспірім жастағы ұлдардың 

тәрбиесінде базалық құндылықтар баржәне ол тек менің ғана емес, барлық 

балалардың (әсіресе, жасөспірім жастағы ұлдардың)  тәрбиесіне маңызды 

деп қаралуы тиіс!. 

 Барлық адамға ізетпен қара! Қашанда жүрегіңде өзгелерге деген 

мейірім тұнып тұратын болсын! 

 Жоқ, демек «жоқ» деген сөз. Ата-анаң «жоқ» десе, расында солай 

қабылда. 

 Сезіміңді іркіп қалма! Адам бір сәтте сезімтал да күшті бола алады. 

Сезімталдық – белгілі бір жынысқа тәуелді емес. Ұлсың ба, қыз баласың 

ба, айырмашылығы жоқ. Бастысы, сен – адамсың! Ал адамның сезімтал 

болуы – заңдылық! 

 Сен өзіңді бақытқа бөлей алуың мүмкін, бірақ өзгені емес! Мені де, 

әкеңді де, басқалардың да бақытты болуына жауап бере алмайсың. Әр адам 

өз бақытының жауапкершілігін арқалайды. Сен де. Әрине, сенің басқаларға 

айтқан сөздерің, жасаған іс-әрекетің олардың көңіл-күйі мен жан дүниесіне 

әсер етеді. Бірақ, сен олардың жан-дүниесін өмір бойы қанағаттандыруға 

тиісті емессің. 

 Өмірің әрекетке толы болуы керек! «Менің ішім пысып кетті» деген 

сөзді мен сенен ешқашан да естімейтін болайын. Әлемде қызықта қанша 

дүние бар?! Осынша қызықтың ортасында отырып қалайша ішің пыса 

алады?! Кез келген сүйікті істі таңда, онымен айналыс, қажет болып жатса, 

менен, әкеңнен кеңес сұра! Біз қашанда саған көмектесеміз. Бірақ, 

айналысатын ісіңді алдымен өзің таңдауың қажет. Ал, қолдау  – бізден.  

 Сен қандай болсаң да мен сені жақсы көремін. Мені ренжітесің, 

көңіл-күйімді бұзатын шығарсың. Бірақ мен бәрібір сені жақсы көремін. 

Менің бұл сезімімді сенің қайсыбір іс-әрекетің болса да еш өзгерте 

алмайды. Қандай жағдай болса да, мен қашанда сенің жаныңнан 

табыламын. Осыны есіңде сақта. 

 

 

   №6 Тақырып: Қазақ медицинасының майталманы 

 

– Мақала тақырыбын оқыңыздар. Оны түсіну үшін «майталман сөзінің» 

түсіндірмесі мен аудармасын Оқу сөздігінен қараңыздар. 

 

Майталман   -  сөзге, тілге шебер, ісіне мықты адам (өнер иесі, ғылым, 

оқымысты) 

– Мақала тақырыбын аударыңыздар. 
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       Аталмыш университеттің 1200 орындық «Конкордия» театрында өткен 

алқалы жиынның беташары Мемлекет басшысының мерейтой иесіне 

жолдаған құттықтауымен ашылды. Елбасының сәлемін Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік даму министрінің орынбасары Светлана Жақыпова 

жеткізді. 

         «Құрметті Төрегелді Шарманұлы! Сексен бестің төріне сергек 

қалпыңыза келіп отырған мерейжасыңыз құтты болсын! Сіз дәрігер 

маманы ретінде үзбей ізденудің, халыққа  адал да абыройлы еңбек етудің  

нәтижсінде кәсіби біліктіліктің биік шыңына шығып, қоғамда бұлжымас 

беделге ие болдыңыз. Жоғары адамгершілік қасиеттеріңізбен, зор 

ұйымдастырушылық қабілетіңіздің арқасында республикамыздың  

денсаулық сақтау министрлігіне жетекшілік жасап, осы салада  ауқымды 

істер тындырып, лайықты қолтаңбаңызды қалдырыңыз. Ғылыми 

ізденістеріңіз де жемісті болып, КСРО Медицина ғылымы академиясының 

академигі атандыңыз. Әлемдік денсаулық сақтау ісін дамытуға қосқан 

үлесіңіз үшін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Леон Бернард 

атындағы сыйлығымен мараппаталдыңыз. Осы уақытқа дейін белсене 

еңбектен қол үзбей, әлемдегі ең озық медицина жетістіктерін өз елімізде 

қолдануға,халқымыздың денсаулық сақтау мәдениетін арттыруға 

атсалысып келесіз. Сіздің өнегелі өміріңіз бен жемісті еңбек жолыңыз 

жастарымызға жақсы үлгі. Осы еңбегіңіздің зейнетін ұзағынан көре 

беріңіз. Зор денсаулық, баянды бақыт, әулетіңізге амандық пен игеліктер 

тілеймін», - делінген құттықтау хатта. 

       Төрегелді Шарманұлы еңбек жолын ауыл дәрігері болып бастап, 

отандық медицина саласында жауапты қызметтер атқарып, әлі де аттан 

түспей жұртшылықтың шынайы алғысы мен құрметіне бөленіп келеді. Ол 

қашанда өзін кәсіби маман, асқан ұйымдастырушы, қашанда ел мүддесін 

басты міндет санайтын айтулы тұлға ретінде таныта білді.Ғылым 

жолындағы жемісті қызметі, халық денсаулығын нығайту мен жақсартуға 

сіңірген орасан зор еңбегі Қазақстан медицинасы тарихында мәңгі 

қалатыны сөзсіз.  

          1988 жылдан өзі негізін қалаған Тағамтану ғылыми-зерттеу 

институтын бүгінде халықаралық дәрежедегі ұлттық академияға 

айналдыруы, Үкімет алдына азық-түлікте темір, йодтың жетіспеуін жою 

үшін құнды микроэлементтермен байыту туралы ұсыныстар қойып, сол 

жөнінде Елбасына арнайы кіріп, соның негізінде Президент Үкіметке 

саламатты тамақтануың мемлекеттік саясаты жөнінде доктрина жасауды 

тапсыруы, сондай-ақ, ғалымның тек денсаулық сақтау саласында емес, 

қоғамдағы қайраткерлігі өз алдына бір төбе. 

       Өз кезегінде мерейтой иесі сонау балалық шағына, азамат болып ер 

жеткен тағылымды өмріне саяхат жасап, көрікті ойымен, өмірден түйген 

пәлсапасынан сыр ақтарып, еркін әңгіме-дүкен құрды. 

       Жас көріну мен әдемі қартаюдың сыры неде? 
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       Таңертең 30 минут жүремін және суға жүземін. Суға түсу мен үшін 

күнделікті тамақ ішкендей әдет. Содан соң шайға отырамын. Үстелімде 

міндетті түрде биенің сүті тұрады.  Жасым 85-те ұйқым сергек. Ойым мен 

санам әр уаұытта орнықты. Біреулер «Өліммен күресемін» дейді ғой, ал 

мен «Өмір үшін күресемін» дегім келеді. Өліммен күреспеймін. 

Денсаулықты сақтау мен кқрінудің сыры – ми жұмысын көп пайдалану 

керек. Көп оқып, көп ізденіс жасау қажет. Мен айналымда болып жатқан 

ел жаңалықтарынан хабардар болып отырамын. Өйткені жай ғана емес, 

дүниежүзіне әйгілі ғылыми мекемені басқарамын.  ҚазҰМУ-дың бақылау 

кеңесінің төрағасымын.  Өзім басқару жүйесінде отырып, заң жобалары 

ғана емес, тәлім-тәрбие, білім беруде маған артта қалуға болмайды. 

Сондықтан үлкен ғылыми кеңестер жүргіземін, лекциялар оқимын, 

жобалар жасаймын. Жедел дамып жатқан мына өмірде өзгерістер көп. 

Соның бәрін қадағалап, біліп отыруға қарымым жету керек. Сол үшін 

тынбай еңбек етемін. Ми жұмысымен айналысамын. Содан кейін тағам 

мәселесін қатты қадағалаймын. Ең бастысы, ортаңа, айналаңа деген тек 

қана жақсы ниетің болу керек. Адамдарға шамаң келгенше жақсылық 

жаса. Біреудің ісін қызғанба, ең қауіпті нәрсе осы – қызғаныш сезімі. 

Жылы шыраймен қарасаң, саған да жұрт солай қарайды. Жалпы, адам 

өзінң жаман ниетімен өзгелерді қашқақтатып алады  «маған ешкім 

жоламайды» деп айтады. Сенің жүзің жылы болса, сенен кім қашады? 

Солай айтқан адамның өзінен кінә іздеймін.  

   

– Сіздер оқитын тақырып: «Қазақ медицинасының майталманы»  - деп 

аталады.  Сіздер қандай сұрақтарға жауап бергілеріңіз келеді? Атаңыздар.  

 

– Тақырып атауын тағы бір оқып,  оның мағынасына жақын келетін 

сөздермен тақырыптың атын өзгертіп жазыңыздар. 

 

– Мақала тақырыбының астында берілген қысқаша түсініктемені оқыңыздар. 

Сұрақтардың жауабын іздеңіздер. 

 

1. Төрегелді Шармановтың мамандығы, қызметі туралы не білесіздер? 

2. Оның жасы нешеде? 

3. Ғалымның 85 жасқа келіп, ұзақ өмір сүруінің құпиясы неде деп 

ойлайсыңдар? 

4. Көрнекті ғалым, академиктің мерейтойына кімдер және қандай 

ұйымдар қатысқан? 

 

– Сіз оқып отырған қысқаша түсініктемелік мәтін ішінен  Т.Шармановтың 

атақ-дәрежесі, атқарып жүрген қызметі және марапаттары туралы баяндап 

беріңіздер. 

 

– Мерейтойға арналған мәжілісті кім жүргізген еді? 
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– Бірінші мәтінді, яғни хат мәтінін дауыстап оқып шығыңыздар.  

 

           «Құрметті Төрегелді Шарманұлы! Сексен бестің төріне сергек 

қалпыңыза келіп отырған мерейжасыңыз құтты болсын! Сіз дәрігер 

маманы ретінде үзбей ізденудің, халыққа  адал да абыройлы еңбек етудің  

нәтижсінде кәсіби біліктіліктің биік шыңына шығып, қоғамда бұлжымас 

беделге ие болдыңыз. Жоғары адамгершілік қасиеттеріңізбен, зор 

ұйымдастырушылық қабілетіңіздің арқасында республикамыздың  

денсаулық сақтау министрлігіне жетекшілік жасап, осы салада  ауқымды 

істер тындырып, лайықты қолтаңбаңызды қалдырыңыз. Ғылыми 

ізденістеріңіз де жемісті болып, КСРО Медицина ғылымы академиясының 

академигі атандыңыз. Әлемдік денсаулық сақтау ісін дамытуға қосқан 

үлесіңіз үшін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Леон Бернард 

атындағы сыйлығымен мараппаталдыңыз. Осы уақытқа дейін белсене 

еңбектен қол үзбей, әлемдегі ең озық медицина жетістіктерін өз елімізде 

қолдануға,халқымыздың денсаулық сақтау мәдениетін арттыруға 

атсалысып келесіз. Сіздің өнегелі өміріңіз бен жемісті еңбек жолыңыз 

жастарымызға жақсы үлгі. Осы еңбегіңіздің зейнетін ұзағынан көре 

беріңіз. Зор денсаулық, баянды бақыт, әулетіңізге амандық пен игеліктер 

тілеймін», - делінген құттықтау хатта.  

     

– Мәтіндегі кездесетін мына тіркестерінен таныс болыңыздар, оны кейін 

сұхбаттарыңызға пайдаланасыздар. 

үзбелі ізденудің, абыройлы еңбек етудің, үлесіңіз үшін, денсаулық сақтау 

мәдениетін арттыруға 

 

  Хат мәтінінде « . . . кәсіби біліктіліктің шыңына шығып,  қоғамда 

бұлжымас беделге ие болдыңыз» деген жолдар бар. 

Сұрақ: Кәсіби біліктіліктің шыңына шығу үшін қандай маман болуы 

керек? Жауабын мәтін ішінен табыңыздар. 

 

  Хат мәтінінің соңында: «Сіздің өнегелі өміріңіз бен жемісті еңбек 

жолыңыз жастарымызға жақсы үлгі»,  - деп жазылған сөйлем бар.  

 

– Осы сөйлемдегі негізгі ойға байланыстырып сұхбат құрыңыздар. 

 

– Ол үшін мына сөз тіркестерін пайдаланыңыздар (аудармасын Оқу       

сөздігінен қарап алыңыздар). 

 

Кәсіби біліктіліктің шыңы, беделге ие болу, адамгершілік қасиет, 

ұйымдастырушылық қасиет, лайықты қолтаңба, еңбектен қол үзбеу, 

өнегелі өмір, жемісті еңбек. 
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– Екінші мәтінді оқып шығыңыздар.  

 

– Т.Шармановтың еңбек жолын және ғылыми   ұсыныстарын сызба арқылы 

сипаттаңыздар. 

 

1 2 3 4 

Т.Шарманов Еңбек жолы Ұсыныстары Қазақстан 

медицинасын 

дамытуға қосқан 

үлесі 

бірінші 

 

екінші 

 

үшінші 

 

 1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

– Сөздердің синонимдік қатарларымен таныс болыңыздар: 

Қызмет жұмыс – жұмыс, іс, шаруа, еңбек  

қызметкер – қызметші 

кәсіп – мамандық 

ұсыну- ұмсыну 

 

– Сөйлемді оқып сұрақ-жауап түрінде өзара әңгімелесіңіздер. 

      1988 жылдап өзі негізін қалаған. Тағамтану ғылыми – зерттеу 

институтын бүгінде халықаралық дәрежедегі ұлттық академияға 

айналдырды.  

     Үлгі:  Қазақстандағы Тағамтану ғылыми-зерттеу институты немен 

айналысады.  

       Мына сұхбат үлгісін пайдаланыңдар. 

 

     «Біз Қазақ тағамтану академиясы бие сүтінің негізінде өнім шығардық.      

Бие сүтінен шоколад, торт, ірімшік, йогурт жасадық  . . . » 

      «. . . Біздің мекеме құрамында бие сүті бар шоколадта жасап жатыр. 

Дәмді және оның пайдасы көп . . . ». 

 

– Үшінші мәтінді шолып шығыңыздар. 

Академик тілшіге берген сұхбатында «жас көріну мен әдемі қартаюдың 

сыры» туралы ойымен бөліскен. Сіздер оның дәрігер, ғалым ретіндегі 

сырын оқып-үйреніп, оған өзі ойыңызды баяндап беріңіздер. 

 

– Мақаланы мазмұнына сәйкес газеттің қай жанрына және айдарына 

жатқызасыздар, жазыңыздар. 
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– Суретке қарап, оған сұхбат құрыңыздар: Ол кім? Осы сурет үшін қандай 

титр ұсынасыздар?  

 

– Газеттің құттықтау хаты ізімен осы тақырыпқа мәтін құрыңыздар. 

 

– Тақырып: Қазақ медецинасының майталманы. 

 

№7 Тақырып:  Әлемнің ең үздігі! 

 

         Отандасымыз Ұлыбританияның Манчестер қаласында өткен 

таэквондодаң әлемдік Гран – при ( WTA Grand Prix)  турнирінің кезекті 

кезеңіндегі жеңісінен кейін осындай дәрежеге қол жеткізіп отыр. 58 кило 

салмақ дәрежесінде сынға түскен спортшымыз финалда Испания сенім 

артқан Жезус Тортос Кабрерадан басым түсті. Нәтижесінде Мамаев 

жаһанның ең үздік  таэквондошысының арасынан үздік шығып, абсолютті 

әлем чемпионы атанды. 

        Айта кетейік,  жастағы Нұрсұлтан Мамаев бұған дейін  жылы 

Сингапурде өткен жасөспірімдер олимпиадасында және 2014 жылғы 

Оңтүстік Кореяның Инчхон қаласында жалауы желбіреген жазғы Азия 

ойындарында күміс медальды мойына тақты. Одан бөлек, биыл жазғы 

Универсияда мен VI Дүниежүзілік армия ойындарында чемпион атанды. 

Сондай – ақ , 2012 жылғы Лондон Олимпиядасында ел намысын қорғаған 

саңлақ көптеген халықаралық рейтингтік турнирлерде бірнеше рет топ 

жарып, жүлдеге ілікті.  

 

– Тақырыпты дауыстап оқыңыздар. Мәтін тақырыбына қатысты қандай 

сөздер бен сөз тіркестері есіңізге түседі.  

 

– «Үздік»  сөзінің синонимдік қатарымен таныс болыңыздар.  

үздік  -  озат, екпінді, озық 

 

– Үздік сөзінің синонимдік қатарларын пайдаланып, мақала тақырыбын 

ауыстырып көріңіздер, тақырыптың аты өзгере ме? Дәлелдеңіздер. 

Әлемнің ең озығы! 

Әлемнің ең озаты! 

Әлемнің ең екпіндісі! 

 

– Мақала тақырыбының жоғарғы жағында «Бәрекелді!» деген сөз жазылған. 

Сіздер сөйлеу әдебі түрлерімен таныссыздар, олай болса, «бәрекелді» сөзі 

қандай ситуацияда айтылады. 

 

– Мақаланың жоғарғы жағында берілген қысқаша түсініктемені оқыңыздар 

және ондағы кірме сөздердің астын сызып, оны тірек сөздер қатарында 

әңгіме не жөнінде болатынына өз ойларыңызды білдіріңіздер.  
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Қазақстандық таэквондошысы, 

Қорғаныс министрлігі   

 

– «Әлемнің ең үздігі!» атты мақаланы кім жазған? Ол қай газетте 

жарияланған? Сіздер болжам жасаңыздар. Бұл мақаланы қандай айдарға 

жатқызуға болады: 

Хабарлама 

Ақпарат толқыны 

Өткен апта өрнектері 

Отызда орда бұзбасаң, қырықта қамал алмассың 

Уақыт ешкімді тоспайды 

 

– Мәтіннің бірінші абзацын оқыңыздар. Төменде берілген сұрауларға жауап 

беріңіздер: 

Таэквондошылардың әлемдік турнирі қай елде өткен еді? 

Қазақстандық спортшы қандай салмақ дәрежесінде сынға түскен еді? 

Осы турнирдің Гран-при жүлдесіне ие болған Нұрсұлтан Мамаев  пен 

сынға түскен шетелдік таэквондошы кім еді? 

 

– Мақаладағы  «  . . . Мамаев Жаһанның ең үздік 30 таэквондошысының 

арасынан үздік шығып, абсолютті әлем чемпионы атанды деген сөйлемді 

оқып, бүгінгі заманауиқолданыстағы белсенді сөздерді теріп алып, шағын 

сұхбат құрыңыздар 

– Екінші абзацты оқыңыздар. Ондағы сан есімдер мен ел атауларын 

жазыңыздар және жазылу ерекшелігіне назар аударыңыздар.  

 

– Жаңа сөздермен және сөз тіркестерімен таныс болыңыздар. 

– Кітаптың соңында берілген Оқу сөздігінен аудармасын қараңыздар. 

жасөспірімдер олимпиядасы 

жалауы желбіреу 

ел намысын қорғау 

топ жару 

жүлдеге ілігу 

 

          Сіздерге «жасөспірім» сөзі таныс болуы керек. «Жасөспірім» деп қай 

жастағы балаларды айтады: 

5   -   7 жас 

12  -   15 жас 

15  -    20 жас 

 

– Еліміздегі жалауы немесе Туы қандай салтанатты жиындарында 

желбірейді?  Не үшін? Сіз бейбіт өмірде ел намысын қорғау үшін не істер 

едіңіздер? 
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– «Саңлақ» сөзінің түсіндірмесін оқыңыздар және мақала мазмұнын 

баяндауда белсенді қолданыңыздар. 

 

Саңлақ  -  асқан өнер, талап иесі, жүйрік, ұшқыр 

 

– Сіздердің өмірдегі саңлақ, талап иесі достарыңыз бар ма? Олардың қандай 

жеңістерімен мақала аласыздар?  

 

– Жұп болып сұхбат құрыңыздар. Абзацтың соңғы сөйлемін оқып, аударма 

жасаңыздар. Ол үшін «тор жарған» сөзінің түсініктемесін естеріңізде 

сақтаңыздар. 

 

Топ жарған  -  бір іс, бір мақсатта, бір мүддеде топтасқан адамдар 

 

Сөйлем: Сондай-ақ 2012 жылғы Лондон олимпиадасында ел намысын 

қорғаған саңлақ көптеген халықаралық рейтингтік турнирлерде бірнеше 

рет топ жарып, жүлдеге ілікті. 

 

– «Әлемнің ең үздігі!» тақырыбына сұхбат құрыңыздар. 

 

– Мәтін мазмұнын беретін 5 ең таңдаулы сөйлемдер құрып жазыңдар  

 

 

№8  Тақырып: Саумал. 

 

– Тақырыптың атын аударыңыз. Ол үшін сізге мынадай сөздер мен сөз 

тіркестері көмектесе алады. 

Қымыз, саумал,  ашыған қымыз 

Саумал қымыз 

Тұщы қымыз, ащы қымыз  

 

– Келесі сөздер мен сөз тіркестерін оқып, есіңізге сақтаңыздар. 

 

  Саумал  -  бие сүті (таза, мөлдір, дәмді, саумал бұлақ  - таза, мөлдір, 

суы өте аз бұлақ суы, саумалдық  -  дәмді тағамдық өсімдік. 

         Күзгі уақыт. Суық. Киіз үйлерінің іргесін мықтап бекітіп алған 

қазақтың қай үйіне кірсе де жейтіндері ет, ішетіндері сорпа. Орыс дәрігері: 

«Еттен басқа қорегі жоқ мына халықта денсаулықт жоқ. Келер жылы 

көктемге жетпейді», деп түйіпті ойын. 

      Көктемде тағы келді. Жер масатыдай жайнап тұр. Ауыл көңілді. Әр 

үйден әуелеген ән күмбірлеген күй естіледі. Төскейдегі ашық жерде 

қымызға қызған жігіттер аттарымен шыр көбелек айналады.  
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     Аң-таң болған дәрігер киіз үйдің біріне кіреді. Қауқылдасқан жұрт ет 

жеп отыр. Еттен соң сорпа. Сорпадан соң тостағандарын меймілдетіп 

ағарған ішіп жатыр.  

- Бұл не ? – дейді ол. 

- Қымыз. 

- Оны қайдан аласыңдар? 

- Биеден. 

Дәрігер жылқының жайына әбден қанығады. Бұл жануар шөптің 

асылын жейді, судың тұнығын ішеді. Сондықтан еті де, сүті де ем. 

    Қымызды  талғап жұтып көрген дәрігер: « Бұл халық 

өлмейді,себебі,дәрісі бар екен»,деп кетіпті. 

      Абылай хан ішкен делінген қымыздан дәм татқанбыз. Оған сары 

қазының майы сіңірілген, құрамында әселден бөлек, ұсақ туралаған мейіз, 

кептірілген өрік бар қарақошқыл қымыз Абылай ханның жорықта ішер 

сусыны болған екен. Жаумен қырғын соғыс кезінде бел жазып тамақ ішер 

күн қайда, сары қазы сіңірілген сусын әрі тамақ әрі шөл басқан ғой. 

 

– Ашыған қымыз – саумал қымыз сөз тіркестерін салыстырыңыздар. 

 

– Мақалада берілген суретке назар аударыңыздар. Ойларыңызды 

түсіндіріңіздер, оларды не біріктіреді? 

 

– Осы суреттің мазмұнын беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін табыңыздар. 

Түсіндіріңіздер. 

– Саумал сөзін буынға бөліп жазыңыздар, әрбір буынның негізгі лексикалық 

мағынасын түсінуге тырысыңыздар. Сөздікті пайдаланыңыздар. 

 

– Мақала авторы кім? Оқыңыздар.  

 

– Мақала жарияланған газеттің аты қалай аталады? Бұл сөздер сізге таныс 

па? 

 

– Қымыз сөзі сізге таныс па? Ол ұлттық сусын ба? 

 

– Саумал қымыз  -  таза, мөлдір, дәмді жаңа сауған бие сүті деген ұғым. 

 

–  Ал саумал ше? 

 

– Мәтін 5 абзацтан тұрады. Сіздер бірінші абзацты оқыңыздар және 

аударыңыздар.   

  

– Келесі сөздер мен сөз тіркестерін естеріңізде сақтауға тырысыңыздар. 

Олардың  барлығы мәтін мазмұнында кездеседі. Ет, сорпа, еттен соң 

сорпа, ағарған ішу, қымыз, бие, еті де ем, сүті де ем, сусын. 
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– «Қорегі жоқ» тіркесін қалай түсінесіздер? 

 

«Қорек» сөзінің түсіндірмесі былайша түсіндіріледі: «Табиғаттағы 

тіршілік етіп жатқан  жан-жануар, құрт-құмырсқа және адамдардың 

өмір сүруіне керек азық, тамақ». 

 

– Берілген сұраулар тізімін оқып, оған өзіңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді 

айтыңыздар. 

 

 Адамдардың қорегі не? Олар қандай азық-түлікпен қоректенеді? 

 Жан-жануарлардың қорегі не? Олар немен қоректенеді? 

 Құрт-құмырсқаның қорегі не? Олар немен қоректенеді? 

 

– Екінші абзацты толық оқып шығыңыздар. Оның мазмұны бойынша 

орысша сөзбе-сөз аудармасы берілген сөйлемдерге назар аударыңыздар. 

 

          Жер масатыдай  жайнап   тұр. 

          Әр үйден әуелеген ән,  күмбірлеген күй  естіледі. 

          Төскейдегі ашық жерде қымызғы қызған  жігіттер  аттары мен 

шыр көбелек айналады. 

 

– Енді осы сөйлемдерден қысқаша мәтін құрып жазыңыздар. 

Үлгі: Масатыдай  жайнап   тұр. Нелер масатыдай жайнап тұр. 

а) Көк шөп масатыдай жайнап тұр. 

ә) Гүлдер масатыдай жайнап тұр. 

б) Айнала масатыдай жайнап тұр. 

 

– Үшінші абзацты оқып шығыңыздар.  

– Үшінші абзацтағы сұрақтардың толық жауабын жазыңыздар. 

 

- Бұл не ? – дейді ол. 

_______________________________________________________ 

 

- Оны қайдан аласыңдар? 

________________________________________________________ 

 

Мәтін абзацы мағыналық бөліктерге бөлініп жазылған. Сіздер 

теледидар дикторы рөлінде  мәтінді пауза жасай отырып оқып 

шығыңыздар. 

 

        Аң-таң болған дәрігер  //  киіз үйдің біріне кіреді.  Қауқылдасқан 

жұрт   //  ет жеп отыр.  Еттен соң   //  сорпа.   Сорпадан соң  //  

тостағандарын мейпілдетіп  //  ағараған ішіп жатыр.  
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       - Бұл   //  не?  -  дейді ол. 

       - Қымыз. 

       - Оны  //  қайдан аласыңдар? 

       - Биеден 

 

– Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Мүмкін бұл сөздер сіздерге таныс 

шығар? 

          Аң-таң, қауқылдасу, меймілдеген тостаған. 

          Аң-таң     -   аң-таң болды     -    түсіне алмады. 

          Қауқылдасу     -    ашық-жарқын сөйлеу,  қатты дауыс шығару,  

қауқыл дауыс, дыбыс. 

          Меймілдеу – тостаған  -  ыдыстың шетіне төгілетіндей толтыра 

құйылған. 

 

– Төртінші абзацты тағы да оқып шығыңыздар. Сұраққа жауап беріңіздер. 

  

          Қазақ дәстүрі бойынша дастарқан басында отырған қонақтарға 

бірінші қандай тамақ ұсынылады? Одан соң дастарқанға не әкелінеді? Ет 

жеп, сорпа ішкен соң қандай ұлттық сусын беріледі? 

 

– Абзацта берілген ойды эмоционалды бояумен  беруге әрекет жасап 

көріңіздер.  Бірінші лепті сөйлемнен, екінші сұраулы сөйлеммен өз 

ойларыңызды баяндаңыздар. 

 

– Бесінші абзацты оқыңыздар. Ондағы қымыз, жылқы малы туралы 

айтылған сөз тіркестері қалай берілген? Ойланыңыздар. 

 

 

             а. Жануар                     шөптің асылын                             жейді  

 

 

 

 

            ә.  Оның                           еті де 

                                                      сүті де                                          ем 

 

 

 

– Мына сөздердің аудармасына назар аударыңыздар. 

           асыл – 

           тұнық – 

 

– Сұраққа жауап беріңіздер 
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            Шөптің асылы не? 

            Судың тұнығы қандай болады? 

 

          Қажетті сөздер: 

  

          Жусан,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

          мөлдір,   таза,  лай емес 

 

– Бірінші абзацтағы берілген орыс дәрігерінің  айтқан ойын 

кездестірдіңіздер. 

Ол: «Еттен басқа корегі жоқ мына халықта денсаулық жоқ», - деген сөйлем.  

 

– Төртінші абзацтағы берілген дәрігердің  айтқан ойымен  таныстыңыздар.  

 

           Ол: «Бұл халық өлмейді, себебі дәріс бар екен», - деген сөйлем. 

           Сіздер осы екі түрлі, бір-біріне қарама-қарсы айтылған пікірге не 

айтар едіңіздер? 

 

– Ойларыңды дәлелді нақты жеткізіңдер. 

– «Қымыз емге дәрі» тақырыбына эссе жазыңыздар. 

– Бесінші абзацты оқыңыздар. 

 

– Монологті сұхбаттық мәтінге айналдырып, өзара әңгімелесіңіздер. 

 

Абылайхан ішкен делінген қымыздан дәм татқанбыз. Оған сары 

қазының майы сіңірілген, құрамында әселден бөлек, ұсақ туралаған мейіз, 

кептірілген өрік бар қарақошқыл қымыз Абылай ханның жорықта ішер 

сусыны болған екен. Жаумен қырғын соғыс кезінде бел жазып тамақ ішер 

күн қайда, сары қазы сіңірілген сусын әрі тамақ әрі шөл басқан ғой. 

 

 

№9 Тақырып: Шағын бизнестің шапағаты 

 

Шағын бизнестің шапағаты 

 

1. Былтырғы жартыжылдықта Бөкей ордасы ауданында 780 шағын 

кәсіпкерлік субъекті болса, ағымдағы жылдың осы кезеңінде ол 837-ге 

жетіп отыр. Бұл 2014 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 7,3 %-ға көп. 

Олардың 445-і шаруа қожалығы, 349-ы жеке кәсіпкер, 43-і жауапкершілігі 

шектеулі және несие серіктестері. Бүгінгі таңда шағын бизнес субъектілері 

1520, 0млн. Теңгенің өнімін өндіріп, қызметін көрсетіде (ол өткен 

жылғыдан 16%-ға артық).  

2. 2014 жылы ауданда 23 адамды жұмыспен қамтыған 8 шағын 

цех жұмыс істесе, ағымдағы жылы қосымша 5 шағын цех (наубайхана, 
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дәнекерлік, керамзитоблок және2 пластикалық терезе өндірісі) іске 

қосылып, қосымша 11 жұмыс орны ашылған. Жалпы, шағын  кәсіпкерлік  

саласында 1486 адам жұмыс істейді (өсім 9,1%) 

            3. Былтыр «Жұмыспен  қамтудың жол картасы -2020» бағдарламасы 

бойынша 32 адам аталған несмелер тұрмыстық қызмет және өндіріс 

орындарын ашуға бағытталған. Сауда саласын дамытуға арналған 

«Кәсіпкер» бағдаламасымен 2014 жылы15 адам 64 млн. 750 мың 

теңгенесие иеленген. Бұл қаржылар «Ауыл шаруашылығын қаржалай 

қолдау қоры» АҚ арқылы берілгенін де айта кетелікн 

4. Мемлекет тарапынан берілген осынау қаржылай көмекті иеленген 

Хан ордасы ауылының тұрғыны Рахметолла Ғұмаров  («Ғұмааров Р.Ш. 

ЖК) 1 млн. Теңгеге пластик терезе өндірісіне қажетті 500 мың теңге грант 

иегерлері атаныпты.  

Иә, қазіргі күні кәсіпекерлік саласы өміріміздің күре тамырына айналып 

отырса, бұл бағыттағы жұмыстар Бөкей ордасында  көңіл қуантарлықтай. 

  

– Өзіңіз оқып отырған мақала қандай өзекті мәселені көтерген деп 

ойлайсыздар? 

 

– Бұл мақала қандай газеттің жанрына жатады? 

Әңгіме 

Сұхбат 

Хабарлама 

Мақала 

 

– Мақала тақырыбын оқыған кезде оның мазмұнына сай естеріңізге қандай 

сұрақтар келеді? Жазыңыздар. 

 

– «Сөздер сөйлейді» айдары бойынша  «шапағат» сөзінің түсіндірмесін 

оқып, есте ұстаңыздар. 

 

              Шапағат  -    мейірім,  рақым, қайырым,  рақат. 

 

– Мына сөз тіркестерін жазып алыңыздар, кейін сұхбат құру үшін қажет 

болады. 

Шапағаты тиді   -   пайдасы болды 

Шапағатын көрді   -   көмегін көрді 

 

– Бірінші мәтінді оқыңыздар. Бизнеске қатысты сөз тіркестерін тауып, оның 

аудармасын беріңіздер. 

«Шаруа қожалығы» деген сөз тіркесі сіздерге таныс па? 

«Қожа» сөзінің түсініктемесі кітаптың соңында берілген.  
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– «Жеке кәсіпкер» деген сөз тіркесі кімдер үшін айтылады?  Олар немен 

айналысады?  

 

                                             кәсіппен 

             Олар                      бизнеспен                          айналысады 

                                             сатумен  

                                             өндірумен 

 

– «Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС)» терминін естідіңіздер ме? 

Өзара әңгімелесіңіздер.  

– Мәтіннен сан есімдерді тауып, сан есімдердің жазылу емлесіне назар 

аударыңыздар. Сан есімдерге жалғанып тұрған жалғауларды қосып 

оқыңыздар. 

 

Үлгі:  

 837 – ге  - сегіз жүз отыз екіге    

 7,3 %  - ға жеті бүтін, оннан үш пайыз - ға %;  

 

– Екінші мәтінді оқыңыздар 

 

– Мына сөздерге назар аударыңыздар: наубайхана, дәнекерлік терезе өндірісі 

Наубайхана – пекарня 

Дәнекерлік – сварить, соединить 

Терезе өндірісі – производство окон 

 

– Жеке кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтары қандай игі істер жасай алады 

екен, кестеге қарап, бірнеше сөйлем құрып жазыңыздар. 

 

1. Жеке кәсіпкерлер                               жұмыс пен 

 

Шаруа қожалықтары                        жұмыс күшін                қамтиды 

 

                                                             адамдарды 

                                                               жұмыспен 

 

 

 

 

2. Жеке кәсіпкерлер                               несие 

Шаруа қожалықтары                          қаржы                               алады 

                                                             субсидия 
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– Үлгі бойынша сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар.  

 

Үлгі:  

       «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020»  бағдарламасы бойынша 32 

адам 67 млн. 200 теңгенің, 18 адам 30 млн. теңгенің несиесіне қол 

жеткізіпті. 

       «Кәсіпкер» бағдарламасымен __________________, ______________ 

несие иеленген. 

 

– Фразеологизмді оқыңыздар. Сіздер оны қалай түсінесіздер? Өздеріңіздің 

ауызекі сөйлеу тілдеріңізде осы тұрақты тіркесті белсенді 

пайдаланыңыздар.  

 

                 Қол жетті (қол жеткізу) – айтқаны болды, ойы орындалды 

 

– Үшінші мәтінде несиеге берілген теңгелер қандай бағытқа жұмсалған? 

Мәтінде бұл сұрақтың жауабы бар.  

– Төртінші мәтінді оқыңыздар.  

 

              Мәтінде ие – иегер сөзі кездеседі. Таныс болыңыздар! 

              Ие  -  қожа, бастық. Меншікті иемденуші. 

 

– Осы сөзді пайдаланып, мемлекет тарапынан берілген қаржыны иеленуші 

шағын бизнес өкілдерінің аты-жөнін, қаржыны неге жұмсағандары туралы 

әңгіме құрыңыздар. 

 

– 3-ші  және 4-ші мәтінде екі қысқарған сөздер кездесті. Оны жазбаша 

жазыңыздар  және аударыңыздар. 

                    

– Мақаланы жазған  тілшінің қандай көзқарасын  білгілеріңіз келеді: сын, 

келісу, келіспеу, құптау, мақұлдау және т.б. 

 

– Мақалада көтерілген мәселе бойынша қандай сұрауларға жауап 

алғыларыңыз келеді. 

 

               Қалай?                        Не?                              Не үшін? 

               Қашан?                       Қай жерде?                  Қандай? 

 

– Қысқаша жауаптар нұсқасын жазыңыздар. 

 

– Мақала мазмұнына сәйкес өздеріңіздің аттарыңыздан мәтін құрып, 

әңгімелеп беріңіздер. Әсіресе, шағын бизнес туралы пікірлеріңізге ерекше 

тоқталып өтіңіздер. 
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№ 10 Тақырып:  Нанотехнология  - өндірістің ертеңі. 

 

Білім саласында қазіргі кезде жаңа инновациялық технологияларды 

меңгеруге ерекше назар аударылуда.  Осы салада нанотехнологияның 

алатын орны өте зор екені бәрімізге белгілі. Сол себетен болуы керек. 

Жоғарғы оқу орындарында нанотехнология жетістіктеріне және осы 

технологиямен алынған өндірісте қолданылатын материалдарға 

қызығушылық көп. Күделікті ақпаратта нанотехнология саласындағы 

жетістіктер мен жаңалықтар жиі айтылады.  

        Жалпы  «Нанотехнология» наноөлщемді (1-100) нм объектілерді 

қарастырады. Оған беттік өлшемдері үлкен, нанотехнологиялар көмегімен 

алынған көптеген наноматериалдар жатады. Осы материалдар қазір 

өндірістің барлық саласында қолданады. Су өткізбейтін, ауа алмасуына 

кедергісі жоқ, жылуды жақсы ұстайтын нанокиімдер, медицинада ем 

қабылдауға пайдаланылатын әртүрлі наноматериалдар, қатерлі ісіктерді 

қыздыру арқылы  емдеу үшін падаланылатын темірдің тотықтары мен 

алтынның нанобөлшектері, құрылыста пайдаланатын графен мен 

фуллереннен  жасалған наноталшықтар, энергетика мен жеңіл 

өнеркәсіптегі өндірісте пайдаланынатын инновациялық материалдар  және 

әртүрлі конструкциялық қондырғыларды айтуға болады. 

Нанотехнологияның негіздерін көпшілік дамыған елдерде орта 

мектептен бастап оқытады.  Ал, бізде бұл пән әлі мектеп бағдарламасына 

ене қойған жоқ,  қосымша пән ретінде жүргізіледі. Жаратылыстану 

пәндерінен дәріс беретін ұстаздар, мекетп оқушыларына нанотехнология 

саласына мәлімет беруі қажет. Физика, химия, биология, экология, 

таби,аттану, математика, кәсіптік оқыту пәнаралық байланыстарды ашып 

көрсету үшін нанотехнология жетістіктерін қолдану орынды. Сол себептен, 

мектептен бастап жаңа технологияның негіздерін және зерттеу әдістерін 

түсіне білген жоғары сынып оқушылары болашақ мамандықтарын дұрыс 

таңдай алады. Жаңа технологиялардың негіздерін түсіне бастайды. 

Нанотехнология кәсіптік бағдарлама ісіне көп ықпалын тигізеді. 

Сондықтан, болашақ ұстаздар үшін нанотехнология пәнін оқытуды 

педегогикалық университеттерінің жаратылыстану мамандықтарына енгізу 

орынды. 

 

– Сіздер оқып отырған мақала «Президент және халық» (№6, 16 ақпан 2016 

ж.) газетінде жарияланған. 

 

– Газет бетіндегі мақала тақырыбын оқып шығыңыздар.  

 

 «Нанотехнология» сөзі  -  жаңа термин (атау).  Бұл сөз 

Интернетте де, барлық телеарналар мен газеттер де көп айтылып 

жүр.  Бүгінде Назарбаев Университеті зертханаларында 

нанотехнологияны меңгеру, зерттеу жұмыстары жүргізілуде.  
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–      Мақаланың бірінші мәтінін оқыңыздар. 

 

– Мәтін ішінен нанотехнологияның зерттейтін объектілерін, оның көмегімен 

алынатын наноматериалдар жөніндегі ақпарат берілген сөйлемдерді 

көшіріп жазыңыздар. 

 

– Өздеріңіз Интернет материалдарынан нанотехнологияның өндірісте 

құрылыс материалдарын жасау, түрлі қатерлі ауруларды емдеуге  қажетті 

құралдар жасау және т.б. күделікті тіршіліктегі, адамға қатысты пайдасы 

жөнінде қысқаша мәтін құраңыздар. 

 

– Қазіргі білім саласында, оның ішінде оқу үдерісінде пайдаланылып жатқан 

жаңа инновациялық технологиялар жайында әңгіме сұхбат құрыңыздар. 

 

– Мақала тақырыбын қайталап оқып,  «Нанотехнология  -  өндірістің ертеңі»  

ұғымына жауап іздеп, өздеріңіздің ойларыңызды ортаға салыңыздар. 

 

– Мақаланың екінші мәтінін оқыңыздар. Бұл мақалада автор нанотехнология 

негіздерін мектепте оқыту мәселесін көрерген. 

 

– Ол қандай мәселе? Мәтін ішінен оның жауабын іздеп тауып, өзара 

пікірлеріңізбен бөлісіп, полилог түрінде әңгімеге араласыңыздар. 

 

– Тірек сөздер мен сөйлемдерді пайдаланыңыздар: 

жаратылыстану пәні, оның қажеттілігі; 

инновациялық технологиялардың әлеуеті: 

мектепте жаңа технологияларды қолдану әдістері мен тәсілдерін 

жетілдіру. 

 

– Мақала авторы кім? Ол қайда жұмыс істейді және оның атақ-дәрежесі 

туралы не білесіздер? 

– «Бәсекеге  қабілетті білімді маман» тақырыбына эссе жазыңыздар.  

  

№ 11 Тақырып:  Дінсіз адам болғанмен, дінсіз қоғам болмайды. 

 

      Дін- рухани құбылыстардың бірі. Адам баласының рухы мен 

қалыптасты. Ал бұл жетістікті дамыту мемлекет тарапынан да, азаматтық 

қоғам оның ішінде діни бірлестіктер тарапынан да қажымас жұмысты 

қажет етеді. 

       Қазақ халқының исламға дейінгі дәстүрмен ислам діні сабақтаса 

отырып дамыды. Себебі ислам ешбір ұлтының тілі мен дініне, салты мен 

дәстүріне қарсы тұратын дін емес еді. Керісінше ол әрбір қоғамның 

жағымды қасиеттерін қолдай отырып,әрі қарай дамытуға жұмыс жасады. 
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Осылайша бүгінгі күні Қазақстандағы ерушілері ең көп дін – ислам діні 

болып отыр. 

     Қазіргі Қазақстанда діни және этностық татулық пен толеранттылық 

қалыптасады деп айтуға толық негізі бар. Демократиялық қоғам құру 

процесіне мемлекет пен діни бірлестіктердің қарым-қатынасы түбегейлі 

өзгерді. 

       Қазақстан халқының көпшілігі мұсылмандар деп санаса да, бұл басқа 

дін өкілдерінің қызметіне кедергі болмайды. Мұны біз басқа діни 

бірлестіктердің санының өсінен де көріп отырмыз. 

       Қазақстанда этностармен мен діндердің қоғамық келісім мен 

тыныштықты сақтайтын өзара келісім моделі қалыптасқан. Еліміз 

тәуелсіздігін алған уақыттан бастап дін саласында салмақты да салиқалы 

мемлекеттік саясатын жүргізіп келеді. 2003 жылдан бері әр үш жыл сайын 

Астана қаласында өтіп келе  жатқан Әлемдік және дәстүрлі діндер 

көшбасшыларының съезі осының айғағы деуге болады. 

       Жалпы жоғарыда негізгі сандық басымдықтағы  дін исламның 

тарихынақысқаша тоқталар болсақ, жетінші ғасырда араб жерінде бастау 

алған ислам дінінің 

 
– «Дінсіз адам болғанымен . . . » деген сұхбат беруші тұлғаның сөзіне 

сіздер келісесіздер ме? «Дінсіз адам» деп кімдерді айтамыз? 

– Төменде діни өкілдерің тізімі берілген. Оқыңыздар және өзіңіз 

қандай дінді ұстанатыныңызды айтыңыз. 

 

 мұсылман 

 христиан 

 иудист 

 буддист 

 

– Мақала тақырыбының астындағы жазуды оқиық: Еркінбек Шахаев 

Атырау облысы дін істері басқармасының басшысы, теолог. 

– Сіздерге «теолог» сөзі таныс па? Бұл сөзді Оқу сөздігінен қарап 

алыңыздар. 

– Ойланыңыздар. «Дінсіз қоғам болмайды» деген газет тілшісінің 

пікіріне келісесіздер ме? Дінсіз қоғам неге болмайды? Дәлелдеңіздер. 

– Мақала  тақырыбын қайталап оқыңыздар. Тақырып өзекті ме? 

– Қандай мәселе көтерілуі мүмкін? Сіздердің болжамдарыңыз? 

– Бұл мақала газеттің қандай жанрына жатады? 

 Әңгіме 

 Сұхбат 

 Интервью 

 Очерк 

 Эссе 
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– Мақала тақырыбын оқыған кезде естеріңізге оның мазмұнына сай 

қанша сөз түседі? Сөздер тізімін жазыңыздар. Мақала тақырыбын 

аударыңыздар. 

– Сіз оқитын тақырып «Дінсіз адам болғанмен, дінсіз қоғам 

болмайды», -деп аталады. Сіздер тақырыпқа қатысты қандай 

сұрауларға жауап бергілеріңіз келеді? Сұраулар тізімін жасаңыздар. 

– Мақаланы басынан аяғына дейін оқып шығыңыздар. Тақырыпқы 

қатысты сөздер мен сөз тіркестерін кездестірдіңіздер ме? Олардың 

астын сызыңыздар. 

– Мақаланың бірінші абзацын оқыңыздар. Осы шағын мәтіндегі 

автордың ұстаным бағытын қалай анықтар едіңіздер: 

 сын, күлкі, келісу, құптау, мақтау, өзіндік пікірін айту т.б. 

– Автордың: «. . . ислам ешбір ұлттың тілі мен діліне, салты мен 

дәстүріне қарсы тұратын дін емес», - деген пікірмен келісесіз бе? 

Ойыңызды дәлелдеңіздер. 

– Ислам діні туралы не білесіздер? 

– Бұл дін қай елде, қай жерде бастау алған? Білімдеріңізді 

байқатыңыздар. 

– Нөмірі 2-ші мәтінді толық оқып шығыңдар. Осы мәтінде ерекше 

айтылған сөз толеранттылық сөзі. Бұл сөзді қазақша «төзімділік» деп 

те атайды. Сөздер тізбегін естеріңізде сақтаңыздар.  

 

 Төзімділік – төзімді болу – төзімпаз – төзімтал – төзушілік – төзу – 

төзімі таусылу – төзбеу. 

– Мәтінде діни бірлестіктер деген тіркес бар. Олар қандай 

бірлестіктер? Сіздердің бірлестіктеріңіз қандай? 

 Біздіңше: Мұсылмандар діни бірлестіктері, Славяндар діни 

бірлестіктері, Католиктер діни бірлестіктері 

– Келісесіздер ме? 

 

– Қазақстанда этностар мен діндердің қоғамдық келісімімен 

тыныштығын сақтайтын органның аты қалай аталады? Жазыңыздар. 

Бұл мемлекет саясаты ма? 

 

 

– Әрбір үш жыл сайын Астана қаласында өтіп келе жатқан әлемдік 

және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі материалдарын газет, 

Интернет материалдарынан қарап, мақала даярлаңыздар. 

– Нөмірі үшінші мәтінді оқып шығыңыздар. Бұл мақаладағы 

ғасырлардың жазылу емлесіне көңіл аударыңыздар. Оларды теріп 

жазыңыздар.и 

– Мәтінді мағынасына қарай бірнеше бөліктерге бөлініп жазылған. 

Оны дауыстап оқыңыздар және аздаған пауза жасап:  

 Дін исламның тарихына  //  қысқаша тоқталар болсам  //  VII ғасырда  
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//  араб жерінде  //  бастау алған  //  ислам дінінің  

 

– Мәтіндегі соңғы сөйлемді оқыңыздар және осы  сөйлемдегі асты 

сызлған сөз тіркестерін өз ойыңызбен түсіндіруге тырысыңыздар.  

 Бұл дін қазақ халқының рухани және мәдени дамуына  шексіз үлес 

қосты деп айтуға болады. 

– Дін халықтардың рухани дамуға, мәдени дамуға қалай әсер етеді? 

Ойланыңыздар. Сіздердің аргуметтеріңіз қандай? 

– Төртінші мәтінді оқыңыздар. Ондағы аббревиатураларды көшіріп 

сөзбен жазыңыздар. Бір сөз сөзбен жазылмайды. Қайсы? 

 

– БҰҰ  - 

– ЮНЕСКО  - 

– ЕҚЫҰ  - 

 

– Сызба бойынша сұхбат құрыңыздар. 

 

 

Қазақ халқының                                                                ұлттар мен 

діндердің келісімі 

 

 

Ұлы дала презенттері                                                                  діни 

сенім 

 

– Соңғы бесінші тақырыпты оқыңыздар. Берілген сөздерді көшіріп 

жазыңыздар. 

 Көшбасшы  -  лидер, көсем, жетекші  -  топты,  ұйымды басқарушы  

 

 Зиялы қауым өкілдері  -  оқыған білімді адамдар, қоғам 

қайраткерлері, ел жақсылары. 

– Осы сөздер мен сөз тіркестеріне қысқаша түсініктеме беріңіздер. 

Олар немен айналысады және қоғамға қандай пайда әкеледі? Мақала 

жазыңыздар.  

– Ол үшін мына сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланыңыздар. 

 

 а. діни экстремизм 

 радикализм идеялары  

 ә. қоғам көшбасшылары 

 жастар ұйымдарының жетекшілері 

 зиялы қауым өкілдері 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН 
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№12 Тақырып. Сахнаның саф алтыны. 

    Бибігүл Ахметқызы Төлегенова - Қазақ КСР - інің ( 1958 ) және 

КСРО - ның ( 1967) халық әртісі, Социалистік Еңбек Ері ( 1991). Қазақтың 

күміс көмей әншісі 1957 - 1958 жылдары - Мәскеуде өткен әншілер 

байқауының, Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының ( 1960 ) , Қазақ КСР 

Мемлекеттік сыйлығының ( 1966) , КСРО Мемлекеттік сыйлығының ( 

1970) лауреаты.  VII - IX сайланған Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 

депутаты. Ленин ордені және Еңбек Қызыл Ту ордені медальдармен 

марапатталған. Қазақстан Республикасы Президентінің Жеке Алтын 

белгісінің (1999) иегері. КСРО және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

сыйлықтарының, " Тарлан"  тәуелсіз сыйлығының ( 2001) лауреаты. 2001 

жылы "Жыл адамы" 2002 жылдан Қазақстан Жұлдыздар аллеясында Жеке 

жұлдызға ие. Астана қаласының және Шығыс Қазақстан облысының 

құрметті азаматы. 

 Журнал мақаласының тақырыбын ақын және суретті аса ұқыптылықпен 

қараңыз. Мақаланың жалпы тақырыбын анықтаныз. Сіздің сөйлемдерініз 

қандай тірек сөздерге құрылған. 

- Сізге " саф " сөзі ұнай ма? Бұл сөзді бұрын естідініз бе? Мен бұл 

сөзді естідім: саф алтын, саф ауа. Ол - салыстыру, ұлғайту 

мағынасындағы сөз. 

- Саф алтын, саф ауа тіркестерінің бір - бірінен мағыналық 

ерекшелігін анықтаныз.   

- Күміс көмей әнші, алтын дауыс иесі, бұлбұл үнді деген тіркестерді 

естідіңіз бе? Бұл тіркестер кімдерге, қандай мамандық иелеріне 

айтылады? Ой бөлісіңіз.  

- Қара жазумен берілген түсініктемені оқыныз. Ол қалай берілген? 

Осыған байланысты оның мазмұнын толықтыру үшін өзіңіз қандай 

ой қосар едіңіз?  

 

Бибігүл Ахметқызы Төлегенова - қазақ халқының бұлбұл үнді опера 

әншісі ( лирикалық - колоротуралық сапрано ), актриса, педагог. 1929 

жылдың желтоқсан айының 16 күні қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, 

Семей қаласында дүниеге келген қазақ халқының мақтанышы. 

– Күміс көмей әнші, алтын дауыс иесі, бұлбұл үнді тіркестерін 

аударыңыз, салыстырыңыз. Осы тіркестер Бибігүл Төлегеновадан 

басқа тағы да кімдерге байланысты айтуға болады? 

– Аты - жөні жазылған сөздің алдына оның атақ - дәрежесін жазыңыз. 

................................ Ермек Серкебаев 

................................ Нұрғиса Тілендиев 

................................ Майра Мұхаммедиярқызы 

................................  Роза Рымбаева 

................................  Қайрат Нұртас 

...............................   Жанар Дұғалова 
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– Мәтіндегі барлық санмен берілген жылдарды оқыңыз. Осы сан 

есімдерге тиісті жалғауларды жалғап, дұрыстап оқыңыз. Мәтіндегі 

марапаттар мен жер, ел атауларын да толық оқыңыз. 

– Мәтінді мағынасына қарай бірнеше бөлікке бөліңіз. Оны дауыстап 

оқыңыз. Өзіңізді тексеріңіз, сан есімдерді жылдам және дұрыс оқи 

білесіз бе? Мәтін мазмұнына сәйкес берілген сұрауларға жауап 

беріңіз:  

– Б.А. Төлегенова Кеңестер Одағының халық әртісі атағын қай жылы 

алды? 

– Ол қандай мемлекеттік сыйлықтарды алған? 

– Қандай медальдармен марапатталды? 

– Сөздер мен сөз тәркестерін аударыңыз. Оны оқу сөздігіңізге 

жазыңыз. 

– Халық әртісі, күміс көмей әнші, бұлбұл үнді, жұлдыз, опеар әншісі, 

тұлға, атақты тұлға. 

– Мәтін тақырыбын оқыңыз. Сіз мақала авторының "саф алтын" деген 

бейнелі сөзді қалай түсінесіз? 

– Жаңа сөздермен танысыңыз, өзіңізді тексеріңіз. Бұл сөздердің 

кейбіреуі сізге таныс сөздер болуы керек. 

 алтын - золото 

 күміс - серебро 

 үн - голос 

 әнші - певец/певица 

 бұлбұл үнді -  

 дүниеге келу -  

 халыұ мақтанышы -  

 байқау -  

 марапат -  

 тұлға -  

– Мәтіндегі әрбір сөйлем жай сөйлем түрінде берілген. Осы 

сөйлемдерді эмоция, пафос түрін беру үшін, оның эмоционалдық 

бояуын өзгертіп айтып көріңіз. Ол үшін сұраулы және лепті сөйлем 

түрінде баяндауға әрекет жасаңыз.  

– Мақал - мәтелді оқыңыз. Онда атақты тұлғалар, өнер адамдары 

туралы жақсы ойлар берілген. 

 Сырлы аяқтың сыры кетсе де, сыны кетпейді. 

 Білгенге - маржан. 

 

Әйел затын табиғи әдемілігінен де сұлу ету - менің басты мақсатым 

– Сізге макияж жасатуға қыз - келіншектер көп келеді ме? 

– Иә. Бір байқағаным, макияж жасатқаннан кейін қыздардың көбі 

өздеріне сенімді бола бастайды. Әрі өмірге деген көзқарастары да 

өзгереді. Әйел адамдардың көпшілігі өзіне күтім жасауға ерінеді. 

Тіпті қастарын да жұлмайды, боянбайды. Мәселе бояуда емес, әрбір 
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әйел өзінің табиғи сұлулығын сақтай отырып, бояна білулері қажет. 

Сондықтан әр әйел затын өздерінің табиғи әдемілігінен де сұлу ету - 

бұл менің басты мақсатым. 

 

– Қызметіңіздің құны қанша? 

– Менің еңбегімнің құны 20 000 теңгеге дейін барады. Ал тойға 

арналған макияж түрі - 15 000 теңге. Негізгі баға - 3-5 мың теңгеден 

басталады, халықтың қалтасына шақ. Ал 1 000 теңгеге студент 

қыздардың бетін әрлейміз. Бұдан түскен ақшаны балалар үйіне, 

қайырымдылық қорына береміз. Жылына бірнеше рет балалар үйіне 

барып, қайырымдылық шараларын жасап тұрамыз. Жаңадан 

үйренген мамандар макияжды 3 000 теңгеге жасайды. 

– Табиғи сұлулықты сақтау үшін не істеу керек? 

– Қыз балаға 18 жасқа дейін боянбау керек деп жатады. Ол дұрыс емес. 

Әр қыз 18 жастан бастап қасын жұлып, бетіне дұрыс тоналдық крем 

таңдай білуі керек. Қатты боянбай, өзінің табиғи сұлулығын сақтай 

отырып, боянса, соның өзі жеткілікті. 18 жастан бастап бетке 

безеулер шыға бастайды. Сондықтан косметологқа жиі бару керек. 

Кешкісін макияжды жуып, бетке крем жағып ұйықтаған 

дұрыс.Өйткені біздің бет - әлпетіміз түнде демалу керек. Макияжбен 

ұйықтауға мүлдем болмайды.  

– "Жұлдыздар отбасы" журналындағы мақаланы оқыңыздар. Мәтіннің 

жалпы мазмұнын айқындаңыздар. Сіздердің  бұл мақала туралы 

қандай пікірге негізделген? 

– Екі қатарда берілген сөздерді оқыңыздар. Асты сызылған сөздерге 

берілген сөздер қатары синоним бе? 

– Осы екі сөздің біреуін тақырып атауынан іздеп, оның грамматикалық 

нысанын анықтаңыз. 

 Өз жұмысымнан ләззат аламын. 

 Өз қызметімнен ләззат аламын 

– Мына сөзді бірнеше рет оқыңыз. Сіз бұл сөздің мағынасын қалай 

түсінесіз? Осындай әдемі сөздер қатарын өзіңіздің сөзіңізде белсенді 

пайдаланыңыз. 

– Әдемі сөзінің бірнеше синонимдік қатары бар: сұлу, нұрлы, көрікті, 

ажарлы және т.б. 

– Осы сөздің мағынасын сөз тіркесі құрамында айқындаңыз. Табиғи 

әдемілік, сұлу ету, нұрлы келбет, көрікті әйел, ажарлы қыз 

– Мәтін тақырыбын аудармасымен беріңіз. Аудару кезеңінде синоним 

сөздерді ұтымды пайдалануды ұмытпаңыз. 

– Мәтін тақырыбындағы сиякөк түспен берілген сөз тіркесін неге басқа 

түспен безендірілген? Осы сөз тіркесін бейнелі, айшықты сөйлеммен 

қоданып көріңіз. 

 Әйелді сұлу ету не үшін керек? Сіздің жауабыңыз қандай? 

– Тақырыптың атауында "менің басты мақсатым" деген сөйлем бар. 
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Сіздің басты мақсатыңыз қандай? Түсіндіріңіз. 

– Мақала мәтінін оқыңыз. 

– Сұрақ: Сізге макияж жасатуға қыз - келіншектер көп келе ме? 

– Иә, бір байқағаным макияж жасатқаннан кейін қыздардың көбі 

өздеріне сенімді бола бастайды. Әрі өмірге деген көзқарастары да 

өзгереді. Әйел адамдардың көпшілігі өзіне күтім жасауға ерінеді, 

боянбайды. Мәселе бояуда емес, әрбір әйел өзінің табиғи сұлулығын 

сақтай отырып бояна білулері қажет. Сондықтан әр әйел затын 

өздерінің табиғи әдемілігінен де сұлу ету - бұл менің басты 

мақсатым. 

– Сұрақ: Табиғи сұлулықты сақтау үшін не істеу керек? 

– Қыз балаға 18 жасқа дейін боянбау керек деп жатады. Ол дұрыс емес. 

Әр қыз 18 жастан бастап қасын жұлып, бетіне дұрыс тоналдық крем 

таңдай білуі керек. Қатты боянбай, өзінің табиғи сұлулығын сақтай 

отырып, боянса, соның өзі жеткілікті.   

– Сұхбаттағы сұрақ пен жауап бөліктерге бөлінген. Өзіңізді тілші 

рөлінде санап, әдемі екпінмен оқып шығыңыз. 

– Сізге / макияж жасатуға / қыз - келіншектер / көп келе ме? 

– Иә / бір байқағаным / макияж жасатқаннан кейін / қыздардың көбі / 

өздеріне сенімді бола бастайды. 

– Мақаладағы суретке қараңыз. Сіздің сөйлеміңіздің негізін құрайтын 

тірек сөздер тізбегін беріңіз. Мақалада қандай мәселе көтерілген? 

– Келесі сөздер сөз тіркестерін есіңізде сақтаңыз. Олардың барлығы 

мәтіндерде кездеседі: 

– әйел заты, әдемілік, сұлу, басты мақсат, бояну, сенімділік, қыздардың 

көбі, көзқарастары, табиғи әдемілік. 

– Екі интервю мәтінін оқыңыз. Оның мазмұнына сай жауап беріңіз. 

– Мәтін мазмұнына жақын келетіндей мәтін беріңіз.Әсіресе "табиғи 

әдемілік" тіркесіне ерекше тоқталыңыз. 

 

          №13 Тақырып. СӘУЛЕТ ӨНЕРІ 

1. Қазақстан аумағында сәулет өнері полеолит дәуірінде пайда 

болған. Сол уақыттағы ескі үй құрылыстары сақталып қалған. Қола 

дәуіріндегі ғимараттар тікбұрышты формада жасалып, олар үй және 

шаруашылық бөлімдерінен тұрған. Кейін дөңгелек формадағы үйлер мен 

киіз үйлер пайда болды. Сол замандағы күмбезді кесенелер мен тарихи 

ескерткіштер бүгінгі күнге дейін сақталған. 

2. Алаша хан күмбезі Қарағанды облысының Ұлытау ауданындағы 

Қаракеңгір және Сарыкеңгір өзендері бойында биік төбенің үстінде 

орналасқан. Ғалымдар күмбезді Қарахан әулетіне, оғыз-қыпшақ 

заманындағы сәулет өнерінің қатарына қосады. Осы орайда ол, негізінен, 

Қарахан әулеті дәуірінің сәулет үлгілері Салжұқ өнері аталатын түрлерімен 

байланыстырылады. Алаша хан күмбезін Қазақстан жеріндегі Айша бибі, 

Жошыхан, Қожа Ахмет Йасауи мазарлары үлгілерімен де салыстыруға 
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болады.  

            3. Түркістанның таңғажайып көрікті Қожа Ахмет Йасауи кесенесі  

Бүкіләлемдік мұралар тізіміне (ЮНЕСКО) енгізілген. Отырар аумағына 

орналасқан бұл кесененің маңында 150-ден астам кішігірім қалашықтар, 

қорғандар,қамалдар, керуен-сарайлар болған, кейбіреулері  б.з.д.  екінші  

ғасырға жатады.Кесене Әмір Темірдің бұйрығымен 1399 жылы 233 жыл 

тұрған ескі құрылыстың орнына салынып, мұсылмандардың қасиетті 

орындарының бірінеайналды. 

           4. Көптеген тарихи кезендерді бастан кешкен бұл кесененің биіктігі 

–40 метр. Қазақ хандарының резиденциясы сақталған орталық залда 

арнайы мұражай – пантеон ашылды. Мұражай маржаны саналатын 

мұсылман елдері ішіндегі ең үлкен ыдыс – Тайқазан. Ол жеті металл 

қоспасынан жасалған.Ең қызық археологиялық ескерткіштер IX-XII 

ғасырлардағы қараханидтер кезеңіне жатады. Ұлы Жібек жолы өркендеп 

келе жатқан кездегі әйгілі Отырар қаласы археологиялық қазбалар 

арқасында тарихи-мәдени қорық болып, атақты туристік нысанға 

айналды.Сонымен бірге мұнда тамаша тарихи мұражай нысандарыда бар. 

XII-XХ ғасырға жататын Арыстан баб ескерткіші атақты, киелі көріпкелге 

арналған.Сондай-ақ әлемдегі жалғыз мұра Айша бибі кесенесі – 

ортағасырлық сәулет өнері ескерткіштерінің бірі. Ол ХІІ ғасырда 

салынған. Айша бибі – тарихтан белгілі Қараханның әйелі. 

5. Соңғы он жыл ішінде Қазақстанның сәулет құрылысы өзгерістерге 

ұшырап, жаңа үлгілері жасалды.Тек Астана мен Алматы қалаларында ғана 

емес, сонымен қатар Қазақстанның басқа қалаларында да көз тартар 

тұрғын үйлер, офистер, банктер, мәдени ескерткіштер, спорт кешендері 

мен басқа да ерекше ғимараттар салынды. 

  

Лексика-грамматикалық тапсырмалар 

3. Біріккен сөздер мен қос сөздерді оқып, олардың жазылуына назар 

аударыңыз. 

 оғыз-қыпшақ 

 бүкіләлем 

 керуен-сарай 

 тарихи-мәдени  

 тайқазан 

 

4. Берілген адам аттарына қатысты дұрыс грамматикалық нысанды 

қолданыңыз. 

1. Айша бибі мазары                                                         

2. ЮНЕСКО тізіміне 

3. Қожа Ахмет Йасауи кесенесі 

4. Ұлы Жібек жолы 

5. Арыстан баб 

туристік нысанға айналды 

салынды 

 енгізілген 
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5. Топонимдерді дұрыс оқыңыз және жазыңыз. 

1. Ұлытау 

2. Қаракеңгір 

3. Түркіменстан 

4. Астана 

5. Алматы 

6. Сарыкеңгір 

 

6. Курсивпен берілген сөзге ерекше көңіл бөліп,шағын мәтінді оқыңыз. 

Алаша хан күмбезі Қарағанды облысының Ұлытау ауданындағы 

Қаракеңгір және Сарыкеңгір өзендері бойында биік төбенің үстінде 

орналасқан. Ғалымдар күмбезді Қарахан әулетіне, оғыз-қыпшақ 

заманындағы сәулет өнерінің қатарына қосады. Осы орайда ол, негізінен, 

Қарахан әулеті дәуірінің сәулет үлгілері Салжұқ өнері аталатын түрлерімен 

байланыстырылады. Алаша хан күмбезін Қазақстан жеріндегі Айша бибі, 

Жошыхан, Қожа Ахмет Йасауи мазарлары үлгілерімен де салыстыруға 

болады. 

4. Елтанымдық сұхбат құрыңыз.  

Тірек сөздер мен сөз тіркестері: 

1. Ұлы Жібек жолы 

2. Отырар қаласы 

3. Айша бибі кесенесі 

4. Алаша хан күмбезі 

5. Қожа Ахмет Йасауи мазары 

6. Тарихи ескерткіштер 

 

7. Өз еліңіздің сәулет өнері туралы монолог құрып, оны өз сөзіңізбен 

әңгімелеп беріңіз.  

  

17. Қимыл-сын мәнді құрылымды сөйлемдерді оқыңыз. Сөйлемнің 

екінші сыңарынан біріншісіне «қайтіп», «қалай» сұрақтарын 

қойыңыз. Асты сызылған грамматикалық нысандармен етістік сөздер 

жазыңыз.  

1. Қола дәуіріндегі ғимараттар тікбұрышты формада жасал+ып, олар 

үй және шаруашылық бөлімдерінен тұрған. 2. Ұлы Жібек жолы 
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өркендеп келе жатқан кездегі әйгілі Отырар қаласы археологиялық 

қазбалар арқасында тарихи-мәдени қорық бол+ып, атақты туристік 

нысанға айналды.3.Соңғы он жыл ішінде Қазақстанның сәулет 

құрылысы өзгерістерге ұшыра+п, жаңа үлгілері жасалды. 

8. Сөздер мен сөз тіркестерін күшейтпелі шырай түрінде жазыңызжәне 

оқыңыз. 

1) көрікті кесене – ең көрікті кесене, аса көрікті кесене 

2) тарихи мұражай –  

3) биік –  

4) үлкен ыдыс –  

 

ОҚЫҒАНЫМЫЗДЫ ТҮСІНЕМІЗ 

9. Мәтіннің  негізгі ойы мен мазмұнын түсінуге тырысыңыз және төменде 

берілген тапсырманы орындаңыз.  

1) Мәтінді оқыңыз. Мәтіндегі  түсіріліп жазылған сөздерге көңіл аудармай-

ақ, оның негізгі мазмұнын түсінуге әрекет жасаңыз. 

          Мәтінді оқып, болғаннан кейін төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. 

Егер сіз осы сұрақтарға дұрыс жауап берсеңіз, онда оның негізгі мазмұнын 

түсінгеніңіз. 

 

Түркістанның таңғажайып, көрікті Қожа Ахмет Йасауи ________ 

Бүкіләлемдік мұралар тізіміне (ЮНЕСКО) енгізілген. Отырар аумағына 

орналасқан бұл кесененің __________ 150-ден астам кішігірім қалашықтар, 

қорғандар,қамалдар, керуен-сарайлар болған, кейбіреулері  б.з.д.  екінші  

________ жатады.Кесене Әмір Темірдің _____________ 1399 жылы 233 

жыл тұрған ескі ______________ орнына салынып, мұсылмандардың 

қасиетті орындарының бірінеайналды.  

  

Дамытушылық тапсырма 

 

10. Өзіңіз білетін тарихи мәліметтерді пайдаланып «Көне қалаларға 

саяхат» ғылыми-танымдық бағдарлама құрып, слайд-шоу жасаңыз. 

 

 

№14 Тақырып. Сәнді киіне білесіз бе? 

 

Бәріміз бренд компаниялардың өнімдерін ұнатамыз.  Олардың 

сапасы мен бағасы үйлесім тауып, сәнді және үздік бренд болғанын 

қалайтынымыз жасырын емес. Әдетте сәндік бұйымдар мен дорбалар, 
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аксессуарлардың өзі танымал фирмасының өнімі болса, көңіліміз 

көтеріліп, мақтанышпен айтып жүреміз. 1975 жылы негізі қаланған 

«Эмпорио Армани» – ерлерге арналған киім өндіретін компания. 

Арманимен бірге италиялық сән әлемінде белдік, дорба, иіссу, трикотаж 

киімдер, пиджактар мен көзілдіріктер пайда болған.   Компанияның жыл 

сайынғы ақша айналымы 1,5 миллиард долларды құраса, Арманидің өз 

қаржысы 7 миллирдтан астамға жеткен. 

Ал Кристиан Диор  1946 жылы өзінің сән үйінің негізін қалап, бүкіл 

әлемге  таныла бастаған. Оның алғаш киімдері «Corolle» деп аталған екен. 

Тұңғыш  рет әйелдерге арналған киімдерімен аты шығып, Парижді жаулап 

алуға тырысады. Оның аксессуарлары мен әтірлеріне   белгілі голливудтық 

актриса Мила Кунис таныстырып келеді. 

Сондай-ақ «Chanel» салтанатты сәнді киімдер мен қымбат 

бұйымдардың  бәрі де Шанель маркасынан табылады. 1909 жылы Коко 

Шанель негізін қалаған сән үйі бірнеше дүниежүзілік соғыстар кезінде де 

өз қызметін тоқтатпай, классикалық үлгі ретінде көпшіліктің жадында 

сақтала білді. Бүгінде қысқа  қара көйлек пен «№5 Шанель» иіссуын 

білмейтіндер аз шығар. 

   1921 жылы италиялықтар тағы бір тосын сыйға, яғни жаңа брендтің 

дүниеге келуіне куә болды. Әр жыл сайын заманауи сәнмен киімдер 

шығаратын Гуччи компанияның әлемде 300-ге тарта дүкені, 

миллиардтаған доллар қаржысы бар деп есептеледі. 

2001 жылдан бастап жыл сайын Орта Азияның сән әлеміндегі 

бірегей мерейтойлардың бірі «Kazakhstan Fashion Week» болып есептеледі. 

Оның мақсаты – дүниежүзінің сән әлемінде «made in Kazakhstan» брендін 

танымал ету, Қазақстан елінде дарынды дизайнерлердің барын көрсетіп, 

барша жұртқа мойындату. Биыл да сол тамаша дәстүрден ауытқымай 

еліміздің оңтүстік астанасы Алматы қаласының ең көрікті әрі үлкен 

кешендерінің бірі «Almaty Towers» те болып өтті. Кірген сәттен-ақ 

көпфункционалды бұл ғимараттың әсемдігі көздің жауын алды. Залдың 

ерекше талғаммен безендірілуі таңғалдырмай қоймады. Бұл күндері 

әлемнің көптеген елдерінен Алматы қаласына өнерімен аты шыққан 

стилист-дизайнерлер жиналды.  Көрермендер қазақстандық 

дизайнерлердің топтамаларын асыға күтті. Себебі подиумға ерекше сәнді 

киім киген қыздар шыққан кезде ерекше сезімге бөленесің. 

    Белгілі қазақстандық дизайнер Құралай Нұрқаділова бұл мәдени іс-

шарада өзінің “Quantum” атты коллекциясымен шықты.  Мұнда нәзік 

көйлек ерлердің күртешесімен келістірілген. Бұл еркіндіктің, сән әлемінің 

шексіздігін айғақтайды.  

Ешкімге ұқсамайтын сән үлгілерімен ерекше көзге түскен 

қазақстандық дизайнер Аида Қауменова болды. Оның коллекциясынан 

әйелдерге тән нәзіктік пен сымбаттылық лебі сезіліп тұрды. Биыл сәнді 

болып есептелетін қоңыр түс басымдық танытып, басқа да түстермен 

ғажайып үйлесім тапқан.   
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Сөзден мәтінге дейін 

 

1. Төменде берілген сөздер мен сөз тіркестерін білесіз бе? Бұл сөздер 

сөздік қорыңызда бар ма? Ана тіліңіздегі баламасын табыңыз. 

 

 сәнді киім 

 үздік бренд 

 белдік 

 дорба 

 иіссу 

 көзілдірік 

 ақша 

 қаржы 

 ақша айналымы 

 әтір 

 бұйым 

 тосын сый 

 сымбатты 

1. Жоғарыда берілген сөздерді оқу сөздіктерінен тауып, оның 

мағынасын түсінуге тырысыңыз. 

2. Сөздер мен сөз тіркестерін оқыңыз және есіңізге сақтаңыз. 

а) синонимдердің көмегі арқылы түсінуге тырысыңыз: 

 

 ақша – қаржы – қаражат  

 бұйым – зат 

 дорба – көлбар 

 сымбатты – көрікті 

 

Сөзден сөйлемге дейін 

 

3. Берілген сөйлемдерді оқыңыз. Таныс емес сөздерді сөздіктен 

қараңыз. 

 

Белгілі қазақстандық дизайнер Құралай Нұрқаділова бұл мәдени іс-

шарада өзінің “Quantum” атты коллекциясымен шықты.  Мұнда нәзік 

көйлек ерлердің күртешесімен келістірілген. Бұл еркіндіктің, сән әлемінің 

шексіздігін айғақтайды.  

 

4.  Сөйлемді түсінуге әрекет жасаңыз: 

 

Кім? Қай жылы? 

 

1. Эмпорио Армани  1975 жылы негізі қаланған, ерлерге киім өндіретін 
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компания. 

2. Ал Кристиан Диор 1946 жылы өзінің сән үйінің негізін қалап, бүкіл 

әлемге таныла бастаған. 

3. 1909 жылы Коко Шанель негізін қалаған сән үйі бірнеше 

дүниежүзілік соғыстар кезінде де өз қызметін тоқтатпай, 

классикалық үлгі ретінде көпшіліктің жадында сақтала білді. 

 

 

4. Мәтін тақырыбын оқыңыз. Бұл мәтіннен қандай ақпарат алуыңыз 

мүмкін? Ойланыңыз. 

 

Мәтін мазмұнымен танысайық! 

 

 

Сәнді киіне білесіз бе? 

Бәріміз бренд компаниялардың өнімдерін ұнатамыз.  Олардың 

сапасы мен бағасы үйлесім тауып, сәнді және үздік бренд болғанын 

қалайтынымыз жасырын емес. Әдетте сәндік бұйымдар мен дорбалар, 

аксессуарлардың өзі танымал фирмасының өнімі болса, көңіліміз 

көтеріліп, мақтанышпен айтып жүреміз. 1975 жылы негізі қаланған 

«Эмпорио Армани» – ерлерге арналған киім өндіретін компания. 

Арманимен бірге италиялық сән әлемінде белдік, дорба, иіссу, трикотаж 

киімдер, пиджактар мен көзілдіріктер пайда болған.   Компанияның жыл 

сайынғы ақша айналымы 1,5 миллиард долларды құраса, Арманидің өз 

қаржысы 7 миллирдтан астамға жеткен. 

Ал Кристиан Диор  1946 жылы өзінің сән үйінің негізін қалап, бүкіл 

әлемге  таныла бастаған. Оның алғаш киімдері «Corolle» деп аталған екен. 

Тұңғыш  рет әйелдерге арналған киімдерімен аты шығып, Парижді жаулап 

алуға тырысады. Оның аксессуарлары мен әтірлеріне   белгілі голливудтық 

актриса Мила Кунис таныстырып келеді. 

Сондай-ақ «Chanel» салтанатты сәнді киімдер мен қымбат 

бұйымдардың  бәрі де Шанель маркасынан табылады. 1909 жылы Коко 

Шанель негізін қалаған сән үйі бірнеше дүниежүзілік соғыстар кезінде де 

өз қызметін тоқтатпай, классикалық үлгі ретінде көпшіліктің жадында 

сақтала білді. Бүгінде қысқа  қара көйлек пен «№5 Шанель» иіссуын 

білмейтіндер аз шығар. 

   1921 жылы италиялықтар тағы бір тосын сыйға, яғни жаңа брендтің 

дүниеге келуіне куә болды. Әр жыл сайын заманауи сәнмен киімдер 

шығаратын Гуччи компанияның әлемде 300-ге тарта дүкені, 

миллиардтаған доллар қаржысы бар деп есептеледі. 

2001 жылдан бастап жыл сайын Орта Азияның сән әлеміндегі 

бірегей мерейтойлардың бірі «Kazakhstan Fashion Week» болып есептеледі. 

Оның мақсаты – дүниежүзінің сән әлемінде «made in Kazakhstan» брендін 

танымал ету, Қазақстан елінде дарынды дизайнерлердің барын көрсетіп, 



266 

 

барша жұртқа мойындату. Биыл да сол тамаша дәстүрден ауытқымай 

еліміздің оңтүстік астанасы Алматы қаласының ең көрікті әрі үлкен 

кешендерінің бірі «Almaty Towers» те болып өтті. Кірген сәттен-ақ 

көпфункционалды бұл ғимараттың әсемдігі көздің жауын алды. Залдың 

ерекше талғаммен безендірілуі таңғалдырмай қоймады. Бұл күндері 

әлемнің көптеген елдерінен Алматы қаласына өнерімен аты шыққан 

стилист-дизайнерлер жиналды.  Көрермендер қазақстандық 

дизайнерлердің топтамаларын асыға күтті. Себебі подиумға ерекше сәнді 

киім киген қыздар шыққан кезде ерекше сезімге бөленесің. 

    Белгілі қазақстандық дизайнер Құралай Нұрқаділова бұл мәдени іс-

шарада өзінің “Quantum” атты коллекциясымен шықты.  Мұнда нәзік 

көйлек ерлердің күртешесімен келістірілген. Бұл еркіндіктің, сән әлемінің 

шексіздігін айғақтайды.  

Ешкімге ұқсамайтын сән үлгілерімен ерекше көзге түскен 

қазақстандық дизайнер Аида Қауменова болды. Оның коллекциясынан 

әйелдерге тән нәзіктік пен сымбаттылық лебі сезіліп тұрды. Биыл сәнді 

болып есептелетін қоңыр түс басымдық танытып, басқа да түстермен 

ғажайып үйлесім тапқан.   

 

 

 

5. Мәтінді  оқыңыз. Оған  тақырып  ұсыныңыз. Мәтінді тағы да 

қайталап оқыңыз және ондағы негізгі ойды өз сөзіңізбен әңгімелеп 

беріңіз. 

 

Сыр сұхбат 

 

 

6. «Сәнді киіне білесіз бе?» мәтінімен таныстыңыз. «Қазақстанның ең 

үздік бренді» тақырыбына сұхбат құрыңыз. 

 

 

№15 Тақырып: Туризм –экономика тірегі. 

Дәл қазіргі кезде  - әлемдік экономиканың қарқынды дамып отырған 

әрі аса табысты саласы болып саналады. Бүкіләлемдік туристік ұйымның 

мәліметтері бойынша әлемдік ішкі жалпы өнімінің 9% , әлемдік 

экспорттың 6% туризм саласына тиесілі болса, әрбір 11-ші жаңа жұмыс 

орны осы салада құрылады. Жекелеген елсдерде туризм ұлттық 

экономикаға қомақты үлес қосып, өркедеудің басты тіректерінің бірі 

ретінде аса маңызды міндет атқарады. Саланың серпінді даму қарқынын 

әлемдік көрсеткіш бойынша 2013 жылы туристер санының 1980жылғымен 

салыстырғанда төрт есеге артып, 1 087 млн. Адамға жеткенінен-ақ  

аңғаруға болады. Кейінгі жылдары бұл көрсеткіштің тағы да біршама 

еселенгені анық. 



267 

 

ҚР Үкіметі 2014 жылыдың мамырында Қазақстан Республикасының 

турристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын 

бекітті. Тұжырымдаманың қабылдануы еліміз үшін туризмнің аса маңызды 

екенін білдіреді және қолда бар мүмкіндікті тиімді пайдалануға даңғыл 

жол ашатын маңызды қадам болып табылады. Бұған дейін, яғни 2010 

жылы 2010-2014 жылдары Қазақстан Республикасындағы туристік 

индустрияның негізгі бағыттарын дамыту жөніндегі бағдарлама 

қабылданған болатын. Бұл бағдарламаны орындау мерзімі  2014 жылы 

аяқталды және оның нәтижелері жоғарыда айтылған тұжырымдамада 

белгіленген міндеттерді орындауға мүмкіндік берді. Осылайша, елімізде 

туризмді кең ауқымда дамытудың нормативтік-құқықтық базасы жасалды. 

(Жетісу. 5 сәуір 2016 жыл №39) 

– Мақала қай газетте жарияланған?   

– Мақала газеттің қай нөмірінде басылған? 

– Мақаланың тақырыбына қатысты естеріңізге қанша сөз түседі? 

– Сөздердің тізімін беріңіздер. 

 

– Синонимдік қатарларын беріңіздер. 

Өрнек:  тірек – тұтка, сүйеніш, таяныш. 

 

– Газеттің негізгі рубрикасын оқыңыздар. 

Жолдауға  -  қолдау. 

– Бұл қандай  Жолдау? 

– Елбасының жыл сайынғы халыққа Жолдауы ма? 

– Өздеріңіз оқып отырған газет мақаласыныңтақырыбы өзекті мәселені 

көтерген бе? 

– Бұл мақала газеттің қандай жанрына жатады? 

– Мақала тақырыбын аударыңыздар. 

– Сіздер оқитын тақырып «Туризм  -  экономика тірегі» деп аталады.  

– Сіздер қандай сұрауларға жауап бергілеріңіз келеді? 

– Сұрақтардың тізімін жасаңыздар.  

– Бірінші мәтінді оқыңыздар.  

 

– Осы мәтінде « . . . Туризм  -  әлемдік экономиканың қарқындыдамып 

отырған әрі аса табысты саласы болып саналады»  деген сөйлем бар.  

 Сұрақ:  

– Туризм аса табысты сала ма? Сіздердің дәлелдеріңіз. 

– Біздің елде табыс көзі, туристік аймақтар қай өңірлерде орналасқан?  

– Атаңыздар.  

– «Экспо  -  17» көрмесін қанша миллион адам тамашаламақ? 

– Бұдан түсетін табыс ел экономикасына тірек бола ма? 

– Сіздер не дейсіздер? Дәлел келтіріңіздер. 

– Мәтіндегі сан есімдерді көшіріп жазып, олардың жазылу 

ерекшелігіне көңіл аударыңыздар. 
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– Мақаланың екінші мәтінін дауыстап оқыңыздар. Ондағы Қазақстан 

Республикасының туристік саланы дамытуға арналған 

тұжырымдаманың атын жазып, оның ел экономикасына тигізер 

туралы қысқаша әңгіме жазыңыздар.  

– Мақаланы басынан аяғына дейін шолып шығып, ондағы негізгі ойды 

білдіретін сөздерді табыңыздар. Астын сызыңдар. 

 

№16 Тақырып. Ұлыстың ұлы күні қалай тойланып жүр? 

Адам баласының шыр етіп дүниеге келгеннен өсу, даму, жетілу, 

кемелдену, қартаю, дүниеден өтусияқты кезеңдерінің барлығы да елеп-

ескерерлік жағдаяттардан тұрады.  

Табиғат құбылыстары мен жыл мезгілдерінің тіршілік иелерімен 

сабақтасқан құбылыстары қаншама? Солардың ішіндегі ең ерекше де, 

күрделісі – Наурыз мерекесінің тойлануы. 

Ұлттық мерекеміз Наурызды еліміз 1924 жылға дейін кәдімгідей жыл 

сайын сағына күтіп, атап өтіп отырғаны кейінде жиі айтылып жүр. Жаз 

жайлауда, күз күзеуде, қыс қыстауда жүріп, көктемде қар еріп, күн 

жылынып, бәйшешектер қылтиып, жылғалардан жылы су аға бастағанда, 

шат-шадыман көңіл-күймен мал соңында жүріп, әр төбенің басында 

отырған жұрт бір-бірін «наурыз көжеге» шақырысқан. Көк шыға бой 

сергіп, тырысқан қабақ та жазылып, бұйырған асты сенікі-менікі демей 

ортаға алып, дастарқанға жайылған дәм-суды ықыластана, рахаттана 

ішіскен. Осы мерей оларға жылдық азық болған; осыны місе тұтқан, кетер 

жылды күтіпүмітпен өмір сүрген.  

Ағайынға айтпағым – тайлы таяғымызбен асыға күтетін Ұлыстың 

ұлы күнін асығыс өткізе салатын жеңіл-желпі шара деп емес, адам 

баласының бір-біріне қамқор , мейірім көзімен қарап, неге жан-жағымызды 

(ауламызды, көшемізд) ықыластана тазалап, бір-екі тал не шыбық егіп, 

алдын-ала дайындалмасқа? Сол күні ұйқымыздан қуанышпен оянсақ, 

әркім өз дастарқанын түрлі ұлттық тағамдарға (қазы-қарта, жал-жая,құрт-

май, жент, тары-талқан т.б) толтырып қойса, әр үйдің қазанында соғымнан 

қалған сүр мен жеті түрлі дән қосылған көже пісіп жатса, және сол күні 

әрбір қандасымыз тек ұлттық киім киіп, мәз болыспасқа . . . Бір-бірімзге 

деген шынайы ықыласымызды аямасақ. 

      Сөйткенде ғана Наурыз мәнін тереңдете түсетін сияқтымыз, әйтпесе 

мағынасы аз, әсіре қызыл бояу түптің түбінде елді жалықтырып, әз-

Наурызымыздың қадірі төмендей бастай ма деп алаңдайды екенсің. 

 

– Сіздер оқитын мақала «Қаза үні» газетінде жарияланған. «Қаза үні» 

тіркесі аясында сіздер не түсінесізде? Өз ойларыңызды ортаға 

салыңыздар. 

– Газет айдары «Көзқарас» деп аталады. Ол кімдердің, қай 

ұлттыңкөзқарасы екен, ойланып көріңіздер.  
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– Мақаланың тақырыбын дауыстап оқып, одан соң іштей бір рет оқып 

шығыңыздар. Мақала тақырыбы сіздерге таныс па? 

o Егер таныс болса, елімізде Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 

мерекесі қалай тойланып жүр. Өзара сұхбат құрыңыздар. 

– Мақала тақырыбының астыңғы жағында автордың қысқаша ойы 

берілген, оқып шығыңыздар. 

 

Жер бетінде әрбір халық 

_______________________________________ 

___________________________________________________________

__ 

– Қазақ елінің өзіндік салт-дәстүрі, ырым-тыйымы, әдет-ғұрпы туралы 

айтарыңыз бар ма? Ойланыңыздар. 

– Мақаланың бірінші мәтінін оқыңыздар. Сонда «Адам баласының 

шыр етіп дүниеге келгеннен өсу, даму, жетілу, кемелдену, қартаю, 

дүниеден өту кезеңдері . . . » деген сөйлем бар.  

– Асты сызылған сөздердің адамның жасымен байланыстырып, 

тарқатып көріңіздер. 

– Мысалы, өсу (1-7 жас аралығы) Міне осындай адам баласының 

дүниеге келіп, дүниеден өткенге дейінгі тіршілігін табиғатпен 

байланысты , олай болса, «Жаңа жыл  -  Жыл басы» мейрамы үлкен 

ұлттық мейрам. Сіздер бұл оймен келісесіздер ме? 

– Екінші мәтінді оқыңыздар. Мәтіндегі наурыз айына, көктем мезгіліне 

байланысты сөз тіркестерін теріп жазыңыздар. Осы тіркестерді 

пайдаланып көктем мезгіліне суреттеме жазыңыздар. 

– Мақала мәтінінің соңғы сөйлемін оқып көріңіздер: «Осы мерей 

оларға жылдық азық болған; осыны місе тұтқан, келер жылды күтіп, 

үмітпен өмір сүрген» 

– Сөйлемді тағы да қайталап оқып, адамдардың келер жыл, яғни 

алдағы келетін жаңа жылдан күтілетін арман-тілегін, үмітін суреттеп 

жазыңыздар 

– Мақала авторының аты-жөні кім? Ол қай қаланың тұрғыны? 

– Үшінші мәтінді дауыстап оқыңыздар. Мақала авторының жас 

ұрпаққа, қазақ ағайындарының айтпағы не? 

– Сіздер оның ойымен келісесіздер ме? 

– Мақала авторының өкініші неде? – деп ойлайсыздар. 

– Ол: « . . .  әсіре қызыл бояу түптің түбінде елді жалықтырып, әз-

Наурызымыздың қадірі төмендей бастай ма деп алаңдайды екенсіз», 

- дейді. 

– Сіздер бұған не дейсіздер? 

 Әсіре  /  қызыл  - жалған бояма, жасанды, мөлшерден артық. 

– Әсіре қызыл сөзінің мағынасын ашып, мереке күндері өздеріңіз 

байқаған мөлшерден артық тойланып жүрген дүниелер туралы ой 

бөлісіп көріңіздер. 
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– Өз беттеріңізше Наурыз мерекесін тойлаудың заманауи үлгісін 

ұсынып, баяндап беріңіздер. 
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ТАҚЫРЫПТЫҚ СӨЗДІК 

 

 1-сабақ  

 

аймақ – регион 

аудан – район 

ауыл – деревня 

аумақ - территория 

астана - столица 

артықшылық - преимущество 

әлеуметтік - социальный 

әлеумет - социум 

батыс  - запад 

дала-степь, улица 

егеменді – суверенный (ое, ая) 

ерекшелік - особенность 

жер - земля 

кент - поселок 

қала - город 

қоғам - общество 

құрлық - материк 

мемлекет  - государство 

ойпат – впадина, низина 

оңтүстік  - юг 

өзен - река 

солтүстік - север 

тау - гора 

тәуелсіз –независимый (ое, ая) 

теңіз - море 

шақырым - километр 

шекара - граница 

шығыс - восток 

халық -народ 

экономикалық  - экономический 

 

  

2-сабақ 

 

атқарушы орган – исполнительный орган  

әкімдік – акимат 

әкімшілік - администрация 

басқару жүйесі  - система управления  

басқару нысаны -  объект управления 
билік - власть 
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ел басқару – руководство страны 

жарлық - указ 

заң - закон 

заң шығару – выпускать закон 

құқық - право 

мәртебе  - статус 

мәжіліс - мажилис  

мерзім - срок 

мемлекет - государство  

өркениет - цивилизация 

өкілетті орган – полномочный орган 

сайлау - выбор 

сайлану -  избираться, балотироваться 

сот билігі – судебная власть   

сот төрелігі – арбитражный суд 

тағайындау - назначить 

үкімет - правительство  

 

3-сабақ 

 

азаматтар - граждане  

аймақтық – территориальный, региональный 

әскер - армия 

басқару - управлять 

бейбіт өмір – мирная жизнь 

дербес - персональный 

егемендік – независимый (ое, ая) 

Жоғарғы Бас қолбасшы – Верховный главнокомандующий 

заңдылық - закономерность  

заңдармен реттеу – регулировать законами 

қарулы күштер  - вооруженные силы 

қауіп - угроза 

қауіпсіздік - безопасность 

қақтығыс  -  столкновение, безпорядок 

қолбасшы – полководец, военоначальник 

қорғаныс - оборона 

құқық қорғау – защита  прав 

мүдде  - интерес 

отансүйгіштік  - патриот 

пара алу - взятка 

саяси - политический 

соғыстан сақтану –  остерегаться войны 

сыбайластық -  коррупция, сообщничество 

ұлан - гвардеец 
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ұлттық қауіпсіздік – национальная безопасность 

халықаралық - международный 

ішкі тұрақтылық – внутренная стабильность 

 

4-сабақ 

 

айырбастау - обменять 

ақша айналысы – денежный оборот 

жүйе - система 

даму - развитие 

көрші мемлекеттер – соседние страны  

кіріс – прибыль 

шығыс – расход 

табыс - доход 

қаражат - финансы 

құнсыздану - обесцениваться 

материалдық игіліктер –материальные блага  

мемлекеттік басқару – государственное управление     

өндіру – производить 

өндіріс - производство 

өндіріс саласы -  производственная сфера, отрасль 

өндірістік қатынастар – производственные отношения 

салық - налог 

сауда - торговля 

сату - продавать 

сатып алу - покупать 

сыртқы саясат – внешняя политика 

үнемдеу - экономить 

үрдіс - процесс 

шаруашылық  - хозяйство 

  

  

5-сабақ 

 

ақша алу – получение денег 

ақша салу –инвестировать, вкладывать деньги 

әлеуметтік - социальный 

бағдарлама - программа 

банк жүйесі – банковская система 

бағыт - направление 

банкомат карточкасы – карточка банкомата 

екінші дәрежелі банк – банк второго уровня   

жағдай – положение, обстоятельство, ситуация  

жинақ қоры – сберегательный фонд   
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жылжымайтын - недвижимый  

жылжымайтын мүлік  - недвижимое имущество 

жұмсалу – истратить 

жұмсап бітіру - израсходовать 

қадағалау – контролировать, контролировать 

қосымша – дополнительно, приложение 

мақсатты - целевой 

мүлік - имущество 

мөлшерлеме – ставка 

несие алу – получить кредиты 

несие беру – кредитование 

пайыз - процент 

теңге айналымы –  тенговый оборот 

ұлттық валюта – национальная валюта 

ұлттық қор - национальный фонд  

үстемақы – надбавка, компенсация  

шаршы  - квадрат 

 

6-сабақ 

 

әлемдік кеңістік – мировое пространство  

әріптестік - партнерство  

беделді - авторитетный  

белсенді қызмет –  активная служба, деятельность 

елші - посол 

елшілік - посольство 

жетекші елдер – ведущие страны 

консулдық - консульство 

қауымдастық –  ассоциация 

қатынас –  отношение 

одақ - союз 

мәмілегерлік қатынас  - дипломатическое отношение 

ресми сапар  - официальный визит  

сауда-саттық  - торговля 

сыртқы саясат – внешняя политика 

тең мүше - равноправный член 

ұйымдар - организации 

халықаралық ынтымақтастық - международное сотрудничество  

шет елдер – зарубежные страны 

іс-шара –  мероприятие 

 

7-сабақ 

 

адам құқықтары – права человека 
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басшылық - руководство  

білім - знание 

бірлестік -  объединение 

бостандық - свобода 

дербес – персональный 

еңбекақы, жалақы - заработная плата  

жеке басы – личность, он сам 

жүйе - система 

заң -  закон 

қағида – канон, правило, принцип 

қоғам - общество 

қоғамдық бірлестік – общественное объединение 

құқық - закон 

құжат – документ 

төлқұжат - паспорт  

құрамдас - составляющий 

мамандық – профессия, специальность 

меншік - собственность  

ортақ - общий 

талап - требование 

тұжырымдама – концепция, вывод 

тұрғылықты жер –  местожительство 

ұйым - организация 

халықаралық - международный  

ынтымақтастық – сотрудничество 

 

 8-сабақ  

 

ақыл – ум, совет 

әдепті – учтивый 

әдеп – учтивость, вежливость, приличие 

бейбітшілік - мир 

білімді - образованный 

бірлік - единство 

жауапкершілік - ответственность 

жаман мінез -  дурное поведение  

жұмыс орны - место работы 

зиялы - интеллигентный  

кешірім - прощение 

көңілді болу  - веселиться 

келіспеушілік – несогласие, протест 

қателікті  мойындау – признавать ошибку 

қамқор –  забота 

қасиет – качество, свойство 
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қайғысына ортақтасу - соболезновать  

қуанышын бөлісу – поделиться  радостью  

құрмет көрсету –   уважать 

құрмет - честь 

мәдениетсіздік  - безкультурье 

мейірімділік – доброта, милосердие 

мықты - сильный 

сабыр, сабырлылық  –  сдержанность, спокойствие, терпение 

сараптау – анализировать, выяснять 

сенім - вера 

сыйлау - уважать 

сыйластық – почтение, уважение 

сыпайы - вежливый 

сөзін бөлмеу – не прерывать 

тәртіп - дисциплина 

татулық, достық - дружба 

тыңдай білу – уметь слушать 

ұстамды - сдержанный 

ұлттық дәстүр – национальная традиция 

ыңғайсыздану –   быть  неудобным, чувствовать неловкость 

 

 

9-сабақ 

 

ақпараттандыру – информировать 

бағбан – садовник 

бағыт-бағдар – направление, ориентир  

бақташы – пастух 

білім – знание 

білімгерлер  – обучающиеся 

білім беру – обучать, учить 

оқушы – ученик  

ғалым – ученый  

ғарышкер – космонавт  

ғылыми – научный  

даярлап шығару – подготовить  

егінші – земледелец, хлебороб 

есепші – бухгалтер  

жастар – молодежь  

жазушы – писатель  

жоғары оқу орындары -  высшие учебные заведения 

зергер – ювелир  

инженерлік-техникалық  - инженерно-технический  

кәсіби – профессиональный  
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кәсіби шыңдау – професиональное  совершенствование 

қалыптастыру – сформировать  

мал дәрігері – ветеринар  

мамандық – специальность  

мүсінші – скульптур  

оқыту – обучать  

педагогикалық – педагогический  

сауыншы – доярка  

сағат шебері – часовщик  

сәулетші – архитектор  

суретші – художник  

тілші – языковед, журналист  

тұрмыстық – бытовой  

ұшқыш  – летчик   

шаштараз – парикмахер  

  

 

10-сабақ 

 

әдістеме – методика  

әлеует – потенциал    

бағыт – направление  

бәсекеге қабілетті – конкуретноспособный  

білікті мамандар – квалифицированные  специалисты 

ғылыми-зерттеу – научно-исследовательские 

жасанды интеллект – искусственный интеллект  

жандандыру – оживлять  

жоба – проект  

жетекші – руководитель  

инфрақұрылым – инфраструктура  

инновациялық үдерістер – инновационные процессы  

көлемі – обьем, площадь  

қолданбалы – прикладной  

маңызды нәтижелер – важные результаты  

отандық кадрлар – отечественный кадры  

отандық өндіріс – отечественное производство 

өнеркәсіп – промышленность  

өндірушілер – производители  

өнеркәсіп саласы – прошыленная отрасль  

тауар  – товар  

тағылым  - урок, пример 

тәжірибе – опыт, практика, эксперимент 

технологиялық құрылымдар – технологические структуры 

шетелдік – иностранный  
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ынталандыру – стимулировать  

іргелі – фундаментальный  

 

 

    

  

 

 

 

11-сабақ 

 

демалыс – отдых, выходной 

еңбек – труд  

еңбек тәртібі – трудовая дисциплина  

еңбек шарты – трудовое соглашение  

еңбек қатынастары – трудовые отношения 

жалақы – зарплата  

жұмыскер – работник  

жұмыс беруші –работодатель  

заңнама – законодатель  

келісім – договор  

күрделі – сложный  

қамтамасыз ету – обеспечить  

құндылықтар – ценности  

лауазым – должность  

материалдық – материальный  

міндеттер – обязанности  

нормативтік-құқықтық – нормативно-правовой  

рухани – духовный  

сыйақы – премия  

ұжым – коллектив  

ұжымдық шарттар – коллективное соглашение  

 

 

12-сабақ 

 

аурухана - больница 

ауру адам - больной  

алғашқы көмек  - первая помощь 

анықтама қағазы  - справка 

ауруды қабылдау – принимать больного 

ақысыз - бесплатный 

білікті маман – квалифицированный специалист 

дәрігер - врач 
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денсаулық - здоровье 

ем - лечение 

емдеу – лечить 

емхана - поликлиника 

дәрі - лекарство 

денсаулықтың нашарлауы – ухудшение здоровья 

жаны - душа 

жедел жәрдем – скорая помощь 

жүйе – система 

қарау - осматривать 

қызмет көрсету  - обслуживание, оказать услугу  

қоршаған орта – окружающая среда 

құжат - документ 

маман - специалист 

медициналық қызмет - медицинская услуга 

мекемелер - учреждения 

отбасылық -семейный 

өмір- жизнь 

саламатты – здоровый  

сау адам – здоровый человек 

сапа - качество 

тәні - тело 

тәжірибелі – опытный 

тіс дәрігері – зубной врач 

тыңдау - слушать 

халық медицинасы – народная медицина 

халықтық ем - народное лечение 

шөппен емдеу – лечить травами 

 

13-сабақ 

 

ақпарат - информация 

алтын медаль – золотая медаль 

атақты спортшылар – известные спортсмены 

әлеуметтік жағдай – социальные условия (положение) 

ғылым - наука  

дәрігер - врач 

дене бітімі - телосложение 

денсаулық - здоровье 

жан - душа 

жүлдегер -призер 

кеңес - совет 

кешен - комплекс 

күміс медалі – серебряная медаль  
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қола медалі – бронзовая медаль 

 науқас - больной 

өмір сүру - жить 

сау адам – здоровый человек 

саламатты өмір – здоровый образ жизни 

спорт кешендері – спортивные комплексы 

сұхбат - диалог 

тамақ – еда, пища (горло) 

таза су – чистая вода 

  

тіршілік - существование  

ұлттық спорт – национальный спорт 

ұстаным – позиция 

ұлттық тағам – национальное  блюдо 

физиологиялық белсенділік – физиологическая активность 

  

 

14-сабақ 

 

ас – пища, еда, блюдо  

ас беру – питание, угощать 

даярлау, дайындау - готовить  

дастарқан жаю - накрыть стол 

дәмді - вкусный 

ерулік беру –  этн. ерулик, угощение, устраиваемое в честь прикочевавших 

позже соседей или родственников 

кәсіпкерлер - предприниматели 

қазақы дастарқан – казахский дастархан 

қайнату - кипятить   

қонақ күту – ждать гостей, ухаживать за гостьями 

қоғамдық тамақтану орны – место общественного питания  

қонақжай - гостеприимный  

мейрамхана желісі – сеть ресторанов 

өзекті мәселе – актуальная проблема 

пісіру - варить 

табысты – успешный  

тағамтану - питание 

тағам – еда, пища 

тоқымқағар – этн. проводы (угощение по случаю отъезда кого-л. из членов 

семьи за его благополучие или по случаю первого выезда мальчика) 

 ұлттық тағам – национальное блюдо 

  

15-сабақ  
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әл-ауқаты – положение, благосостояние 

бизнеспен айналысу – заниматься бизнесом 

бюджет қоржыны – бюджетный фонд , бюджетная корзина 

басымдық - приоритет 

бағыт - направление 

демеушілік - спонсорство 
есептеп отыру –  считать  
ескеру - принимать во внимание, учитывать 

жетістік - достижение 

жетістікке жету – достичь успеха 

жоба -проект 

заңды тұлға – юридическое лицо 

күнкөріс көзі -  источник  существования 

кәсіп – ремесло, занятие  
кәсіпкер - предприниматель  

көшбасшы - лидер 

қоғам – общество 
мақсат - цель 

мүдде - интересы 

нарық заманы - рыночное время 

орта кәсіпкерлік – средное предпринимательство 

өндірілген тауар – производимый товар 

пайда - прибыль 

салық - налог 

тауар - товар  

тауар айналымы- товароборот 
тәуекел - риск 

тұрақты - устойчивый 

үлес – доля, вклад 

халықтың әл-ауқаты – благосостояние  народа 

шағын – малый, небольшой 

іскер адам – деловой человек  
экономикалық саясат – экономическая политика 

экономикалық тірек – экономическая поддержка 

  

   

16-сабақ 

 

азаматтық кодекс - гражданский кодекс 

дүниетаным - мировоззрение 

дәстүр - традиция 

дінді ұстанушылар - верующие 

діни таным - религиозное познание 

діни бірлестіктер - религиозные объединения 
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жолдау - послание 

имани құндылықтар - религиозные ценности 

қымбат - драгоценный 

қазына – богатство, сокровищница, клад 

қарым-қатынас әдебі - этика общения 

мәнер-стиль 

моральдық норма -  моральная норма 

наным-сенім бостандығы- свобода вероисповедания 

негізгі арна – основное направление, русло 

өзінің болмыс  -  своя натура, свое бытие 

рухани құндылықтар -  духовные ценности 

cаяси бағыт - политическое направление 

сенім жүйесі - система доверия 

толеранттылық - толерантность 

төзімділік - стойкость, выносливость 

  

 

17-сабақ 

 

әдет-ғұрып - обычай 

әулет – династия, род 

балалық шақ - детство 

бесікке салу - ложить в колыбель  

бесік той -   колыбельный  праздник 

ер адам - мужчина 

жинамалы үй - раскладной дом 

кереге – составная чать юрты, (деревянная решётка цилиндрической части 

юрты) 

көшпелі ел - кочевники 

құлақ тесу - прокалывать  мочку  уха  

құда түсу - свататься 

қырқынан шығару - исполнение сорока дней новорожденному (стригут 

волосы, ногти, укладывают в колыбель) 

салт-дәстүр - традиция 

сүндеттой - той по случаю обрезания (мальчика) 

тұсау кесу - разрезание пут 

уық - унины (вогнутые жерди, на которых держится верхний купол юрты) 

үйдің сүйегі - деревянная часть юрты 

ұрпақ - поколение 

шаңырақ - деревянный круг на верхушке юрты, дымоход юрты  

шілдехана - праздник в честь рождения ребенка  

 

18-сабақ 

 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/
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аспап - инструмент 

әдебиет - литература 

әдеби тіл - литературный язык 

әнші - певец, певица 

әртіс - артист 

бейнеклип - видеоклип 

бейнелеу өнері – изобразительное  искусство 

жұлдыз - звезда 

игеру - осваивать 

көрермен - зритель 

мәдениет - культура 

меңгеру – овладевать, усваивать, осваивать 

мемелекеттік тіл - государственный язык 

музыкатанушы - музыковед 

музыка мектебі - музыкальная школа 

негізін салу - основоположник 

өнер -  искусство 

сазгер - композитор 

сахна - сцена 

сөз өнері - искусство слова, красноречие 

үйрену – учиться, обучаться, научиться 

үлес қосу - внести вклад 

халық әртісі - народный артист 

шешендік өнер - красноречие, ораторское искусство 

 

 

19-сабақ 

 

ағартушы - просветитель 

адамгершілік – гуманизм, человечность 

азамат - гражданин 

ар-ождан - совесть 

белгілі - известный 

ғалым - ученный 

ежелгі - древний 

еңбек - труд 

заман – эпоха, эра, времена  

зерттеуші - исследователь 

көрнекті - выдающийся 

көрнекті ағартушы - выдающийся просветитель 

қазақ хандығы - казахское ханство 

қайраткер - деятель 

қайшылыққа толы - полны противоречий 

қоғамдық қайраткер - общественный деятель 
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мұрагер - наследник 

намыс - честь 

өнеге – образец, пример, поучение 

рухани дүние - духовный мир 

сыбызғы – дудка, свирель   

сырнай - гармонь 

тарихи - исторический 

тарихи тұлғалар - исторические личности 

тәрбие - воспитание 

туынды - производное 

тұлға - личность 

үлес – доля, вклад 

үн қату – подавать голос  

 

 

20-сабақ 

 

айнала - вокруг 

алтын - золото 

ауыз су - питьевая вода 

әлемдік мәселелер – мировые проблемы 

бақылау - контроль 

бұлақ - родник 

бұзылу – испортиться, разлагаться 

зиянды зат - вредное вещество 

күкірт - сера 

күміс - серебро 

көмірқышқыл газ – углекислый газ 

кірлеу - загрязнение 

қорғау - защищать 

қорғасын қосылыстары - свинцовые соединения 

қоршаған орта - окружающая среда 

қасірет – большое горе, скорбь 

ластану – пачкаться, загрязнение 

мұнай - нефть 

мыс - медь 

пайдалы қазба – полезные ископаемые 

сақтау – хранить, охранять, оберегать 

су ресурстары - водные ресурсы 

табиғат - природа 

таза ауа - чистый воздух 

темір - железо 

түрлі-түсті металдар - цветные металлы 

тұз көтерілу – повышение соли 
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тіршілік - существование 

шаң-тозаң - пыль 

  

 

21-сабақ 

 

аң-құстар - животные и птицы 

аңшы - охотник 

бұта – кустарник, куст 

бүркіт - орел 

далалы аймақ - степная зона 

елік - косуля 

жабайы мысық - дикая кошка 

жан-жануарлар - животные 

жануарлар әлемі - мир животных 

жәндік - насекомое 

жем - корм 

жойылып кету - исчезнуть 

қаз - гусь 

қарағай - сосна  

қасқыр - волк 

қоян - заяц 

құс - птица 

лашын - сапсан 

мекендеу - обитать 

орман - лес 

өлке - край 

өсу - расти 

самырсын - кедр 

сүтқоректілер - млекопитающие 

сұңқар - сокол 

табиғат - природа 

тауық - курица 

тоғай – лесистая местность 

түлкі - лиса 

тырна - журавль 

үйрек - утка 

шипалы өсімдік - целебное растение 

шырша - ель, елка 
 

22-сабақ 
 

белдем - зона 

емдеу мекемелері – лечебные учреждения 

енгізу -  внедрить 
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демалыс үйлері - дома отдыха 

жазық - равнины, просторы 

жануарлар әлемі - мир животных 

жануарлар әлемі ерекше қорғалатын - особо охраняемый   животный мир 

жота - хребет 

кеңістік - пространство 

қорық - заповедник 

көгал – луг, лужайка 

құм - песок 

қырлы-жоталы жер – гористая местность 

мемлекеттік мекеме - государственное учреждение 

орман - лес 

орман шаруашылығы – лесное хозяйство 

тау - гора 

тау жотасы - горный хребет 

таулы-орманды шұрат -  горно-лесной оазис  

топырақ - почва 

ұйымдастыру - организовать 

ұлттық саябақ - национальный парк 

шөлді дала – пустынная степь 

 

23-сабақ  

 

асыл мұра - драгоценное наследие 

аялау – беречь, лелеять 

жас буын - молодое поколение 

жер қойнауы - недра 

дана халық - мудрый народ 

даналық ұғым - мудрое понятие 

кәсіпорын - предприятие 

көгалдандыру - озеленение 

қазба байлық -  полезные ископаемые 

қамқорлық - забота 

қауіпсіздік - безопасность 

қорғау - защищать 

құбылыс - явление 

нақыл сөз - изречение 

орта - среда 

рухани адамгершілік – духовно-нравственное 

табиғат заңдылықтары – природные  законы  

үлгі-өнеге – образец, пример 

ұқыпты қарау – бережно относиться   

ұрпақ - поколение 

экологиялық мәдениет - экологическая культура 
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ілім - учение 

 

24-сабақ 

 

безендіру - оформлять 

бұйым – вещь, изделие, предмет 

дәстүр - традиция 

дизайн өнері - искусство дизайна 

етек-жең – подол и рукава 

заман талабы – требование времени 

зергерлік бұйым -  ювелирное изделие 

киім дәстүрі - традиция одежды 

киім үлгісі - модель одежды 

көненің құндылықтары – ценности древности 

қолтаңба - автограф 

нақыштау – украшать, расписывание узором 

озық үлгі – образцовая модель 

он саусақ - десять пальцев 

отандық өнім - отечественный продукт 

ою - узор 

өнер - искусство 

өнім - продукт 

сауда жүйесі - торговая система  

сән – мода  

сәнгер - модельер 

сәнді киім - модная одежда 

талғам - вкус 

топтама - серия, коллекция 

үлгі - образец 

ұлттық киім - национальная одежда 

ұлттық ою-өрнек - национальный орнамент 

этникалық дәуір - этническая эпоха 

 

25-сабақ 

 

ағаш- дерево 

айналысу - заниматься 

алаң - площадь 

балшық - глина 

биік – высокая (-ой, -ое) 

ескерткіш - памятник 

жобалау - проектировать 

заманауи - современный 

кесене - мавзолей 
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көне - древний 

қамыс - тростник 

құрылыс - строительство 

құрылысшы - строитель 

мазар - могила 

мәдени ескерткіш - памятник культуры 

мұра - наследие 

мықты - сильный 

ойын-сауық - развлечение 

өмір сүру - жить 

салтанатты -  торжественный 

сәулет - архитектура 

сәулет өнері - архитектурное искусство 

спорт кешені - спортивный комплекс 

халық шеберлері - народные мастера 

шебер - ремесленник, мастер 

 

26-сабақ 

 

ай - луна, месяц 

айналып жүру -  обходить 

аспан - небо 

аспан денелері - небесные тела 

атақ – слава, известность 

әлем - мир 

ғарыш - космос 

ғарышкер - космонавт 

жер беті - земля 

жердің серігі - спутник земли 

жұлдыз - звезда 

жоғары әскери   училище - высшое военное училище 

зымыран - ракета 

ғарыш айлағы - космодром 

ғарыш кемесі - космический корабль 

ғарыш саласы - космическая отрасль 

күн - солнце, день 

қашықтық - расстояние 

сынақтан өту - пройти испытание 

түбек - полуостров 

ұшақ - самолет 

ұшқыш-инженер – летчик-инженер 

ұшу- летать 

 

27-сабақ  
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ақша аудару - перевод денег 

байланыс - связь 

жетекші сала – ведущая отрасль 

жетістік нәтижелері - результаты успеха 

жеткізу-доставить 

жолаушы- пассажир 

жүзеге асыру- реализовать 

жүк- груз 

жүк тасымалы- перевозка грузов 

инфрақұрылым- инфраструктура 

көлік- транспорт 

көлік тасымалы- транспортная перевозка 

қалааралық тасымал- междугородняя  перевозка 

қаптама - упаковка 

қойма- склад 

құрал-жабдық- оборудование 

мүлік-имущество 

пойыз- поезд 

радиотолқын- радиоволна 

сым- проволока 

тасу - перевозить 

тасымал - перевозка 

теміржол - железная дорога 

хат-хабар- переписка, корреспонденция 

 

28-сабақ 

 

әлеуметтік-мәдени - социально-культурный 

әсем - красивый 

емдік балшық - лечебная грязь 

есеп беру - отчитаться 

ғажайып - удивительный 

жағдай жасау - создать условие 

көркем - изящный, художественный 

көрікті - миловидный 

қызмет аясы - сфера услуг 

қызмет көрсету - обслуживать 

қонақүй - гостиница 

қонақтарды қабылдау - принимать гостей 

қорықты жерлер -  заповедная территория 

қосымша қызметтер - дополнительные услуги 

өлке - край 

сала – сфера, отрасаль 
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саяхат -  путешествие 

саяхат нысандары – объекты путешествия 

сервис мәдениеті - культура сервиса 

тапсырыс беру - заказать 

табиғи ресурс - природные ресурсы 

табыс көзі - источник дохода 

туризм индустриясы - туристическая индустрия 

туристік нарық - туристический рынок 

тіркеу - регистрировать 

ұйымдастыру - организовать 

шипажай - санаторий 

шипалы су - целебная вода 

 

29-сабақ 

 

атап өту - отметить 

бақ-береке – счастье и достаток 

бата - благословение 

бірлік - единство 

гүл - цветок 

дәстүрлі мереке - традиционный праздник 

діни мейрам - религиозный праздник 

кәсіби мейрам -профессиональный праздник 

қоғам - общество 

құттықтау - поздравить 

мейрам, мереке  – праздник  

мемлекеттік мейрам - государственный праздник 

ойын-сауық - развлечение 

ресми жиын – официальный сбор 

салтанатты кеш -  торжественный вечер 

сыйлық - подарок 

татулық - дружба 

той - пир 

тойлау - праздновать 

тілек - пожелание 

ұлттық мейрам - национальный праздник 

ұлыс - этнос 

ынтымақтастық - сотрудничество 

ырыс-береке - изобилие 

іс-шара - мероприятие 

 

30-сабақ 

 

алтын - золото 
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білім - образование 

дарынды - одаренный 

ерекше - особенный 

жаңалық – новость, открытие 

жастар - молодежь 

жәрдемақы - пособие 

жетістік - достижение 

жоғары дәрежелі -высокая степень 

көрнекті - выдающийся 

күміс - серебро 

қайраткер -деятель 

қаулы -постановление 

құрметті белгі – почетный знак  

марапаттау - награждать 

өнертапқыш - изобретатель 

сыйлық - подарок 

тағайындау - назначать 

тағу - нацеплять 

шәкіртақы - стипендия 

 

31-сабақ 

 

арнайы – специальный (ая, ое) 

жетім - сирота 

зейнеткер - пенсионер 

игілікті - благородный 

көмек көрсету – оказать помощь 

қаражат жинау -  сбор средств 

қайырымдылық - благотворительность 

қайырымдылық шаралар - благотворительные мероприятия 

қайырымдылық жасау – заниматься благотворительностью 

қамқор - заботиться 

қарт - пожилой человек 

қарттар үйі - дом престарелых 

қасиет - качество 

қор - фонд 

мекеме - учреждение 

мүгедек - инвалид 

мүдде - интерес 

науқас - больной 

өмір - жизнь 

салық - налог 

тәрбие - воспитание 

тәрбиелеу - воспитывать 
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үйрету - научить 

ұйым - организация 

ұйымдастыру - организовать 

ұрпақ - поколение 

 

32-сабақ 

 
ақпарат- информация 

ақпарат беру - давать информацию 

әкімшілік - административный 

баспасөз саласы – отрасль  прессы 

баспасөз тілі - язык прессы 

бұқаралық ақпарат құралдары - средства массовой информации 

ғаламтор - интернет 

жаңа технология - новая технология 

жылдамдық - скорость 

жіберу - отправлять 

зор - огромный 

кез келген - любой 

қоғам - общество 

өркениет- цивилизация 

тез – моментально, быстро 

хабарлама көшірмесі - копия сообщения 

хат алмасу - обмениваться письмами 

халықаралық желі - международная сеть 

электрондық пошта -электронная почта 
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МАЗМҰНЫ 

 
 

1 Қазақстанның әлеуметтік — географиялық орны, 

әлеуметтік-әкімшілік бөлінісі. Елорда. Ірі және көне 

қалалар.   Жай сөйлем. Интонация. Екпін. 

3 

2 Ел басқару жүйесі. Президент. Парламент. Үкімет. 

Сот. Қазақстан Республикасының  стратегиялық даму 

бағдарламалары мен жоспарлары. Бөгде сөз. 

12 

3 Ұлттық қауіпсіздік. Қарулы күштер. Құқық қорғау 

органдары. Сұрау мәнді сөйлем.  

18 

4 Экономика. Ішкі және сыртқы суда. Болымсыздық 

категориясы. 

24 

5 Ақша - кредит саясаты. Банк жүйесі. Ұлттық валюта. 

Сан-мөлшер категориясы. 

29 

6 Халықаралық ынтымақтастық. Халықаралық 

ұйымдар. Анықтауыштық қатынас. 

36 

7 Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары. Адам 

құқықтары мен бостандықтары. Меншік мәнді 

сөйлем. 

42 

8 Отбасы. Неке. Баспана. Бала тәрбиесі. Көмекші 

есімдер қызметі. 

49 

9 Білім. Кәсіби бағдар. Оқу орындары. Мамандық. 

Қимыл есімдер қызметі 

57 

10 Ғылым және инновациялық технология. Танымал 

алымдар. Көмекші етістік. 

63 

11 Еңбек. Еңбек нарығы. Еңбек тәртібі. Еңбек демалысы. 

Міндет, жауапкершілік мәнді сөйлем 

70 

12 Денсаулық. Медициналық қызмет. Халық 

медицинасы. Тыйым мәнді сөйлем. 

75 

13 Салауатты өмір салты. Спорт кешендері. Ұлттық 

спорт. Атақты спортшылар.. Етістік категориясы. 

82 

14 Тағамтану. Ұлттық тағам. Мейрамхана бизнесі. 

Есімше категориясы 

90 

15 Жеке кәсіпкерлік. Шағын және орта бизнес. Іскер 

адамдар. 

Етіс категориясы. 

97 

16  Ар-ождан бостандығы. Дін және діни таным. Діни 

мерекелер. Көсемше категориясы 

103 

17  Ұлттық салт - дәстүрлер. Бұйрық мәнді сөйлем. 109 

18  Тіл. Мәдениет. Өнер. Өнер шеберлері. Өтініш, тілек 

мәнді сөйлем. 

115  

19  Өнегелі ғұмыр, тарихи тұлғалар. Шарт мәнді сөйлем. 123 



294 

 

20  Табиғи ресурстар. Су ресурсы. Қазба байлық 

ресурстары. Білік, дағды мәнді сөйлем. 

129 

21  Жануарлар мен өсімдіктер  әлемі. Қызыл кітап. Қалау 

мәнді сөйлем. 

135 

22  Қорықтар мен ұлттық парктер. Мезгіл мәнді сөйлем. 142 

23  Экологиялық мәдениет. Ұлттық экомәдениет. Ниет 

мәнді сөйлем. 

148 

24  Сән әлемі. Дизайн. Ұлттық киім. Ұлттық ою – өрнек. 

Болжау мәнді сөйлем. 

155 

25  Сәулет және құрылыс өнері. Көне және заманауй 

ескерткіштер. Мақсат мәнді сөйлем. 

162 

26  Ғарыш әлемі. Ғарыш айлағы және ғарышкерлер. 

Қарсылық мәнді сөйлем. 

168 

27  Көлік тасымалы – логистика. Байланыс. Себеп-салдар 

мәнді сөйлем. 

175 

28  Туризм индустриясы. Қонақ үй бизнесі. Болжау мәнді 

сөйлем. 

181 

29  Халықаралық, мемлекеттік атаулы күн, мерекелер. 

Ұлттық  мейрамдар. Қарсылық мәнді сөйлем.  

188 

30  Мемлекеттік және халықаралық сыйлықтар мен 

степендиялар. Себеп-салдар мәнді сөйлем. 

195 

31 Қайырымдылық қорлар мен бағдарламалар. Мезгіл 

мәнді сөйлем. 

202 

32 Бұқаралық ақпарат құралдары. Ғаламтор жүйесі. Білік, 

дағды мәнді сөйлем. 

209 

33 Студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған 

тапсырмалар 

217 

34 Тақырыптық сөздік 271 
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«Қазақ тілі» (В1, В2 деңгейлері) 

Оқу құралы 
 

 

 
Қадашева Қарлыгаш 

Омарова София Кожиакпаровна   

Карипжанова Гүлназ Токеновна 

Айкенова Рыскельды  

Абильмажинова Балдырган Жоламановна 
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